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1. Úvod do problematiky
a) Výchozí stav problému
Projekt řeší vytvoření podmínek pro následné zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé
chráněné území v Praze Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu
komunitní práce. Je známo z historie, že řada lokalit na území Prahy i Českého krasu bývala nepřetržitě
vypásána již 7000 let nazpět. Z různých důvodů byla v posledních desetiletích pastva na mnohých
lokalitách ukončena. Na předmětné lokalitě v současné době probíhá pouze minimální péče, neboť
správě CHKO Český kras chybí na adekvátní údržbu prostředky.
b) Místo realizace
Projekt je zaměřen na péči o oblast mezi přírodním parkem Cikánka II a přírodní rezervací Radotínské
údolí (které je součástí ÚSES), částečně zasahuje do Radotínského údolí v oblasti severně od Maškova
mlýna a do oblasti Cikánka II při severní hraně stávajícího lomu Špička. Jedná se o pozemky nebo jejich
části, které se nacházejí v katastrálním území Radotín ve správním území městské části Praha 16 a k nimž
byl opatřen souhlas vlastníka.
Katastrální
území

Kraj

Kód k. ú.

Praha

Radotín 738620

Číslo parcely

Typ
evidence

č. listu
vlastnictví

Výměra
(m2)

Druh pozemku

2906, 2902/2,
2911/7, 2911/5

KN

44

128057

Ostatní plocha

Jedná se o území, které patří mezi evropsky významné lokality. Velmi členitý reliéf terénu v okolí
v součinnosti s geografickou pozicí vytváří místní potenciál velikého přírodního bohatství, jehož zbytky se
zachovaly zejména v méně udržovaných partiích dosud nezalesněných svahů. Jedná se o zbytky velmi
cenných sucho a teplomilných společenstev nelesních stanovišť, s výskytem celé řady ohrožených
a chráněných druhů. Lze tu nalézt například množství druhů vyšších rostlin, několik druhů motýlů nebo
atraktivní pavouky, ještěrku i slepýše.

2. Stručný popis projektu
Účelem projektu bylo vytvoření zázemí a realizace první pokusné pastvy k získání prvních zkušeností, jak
to bude správně v praxi fungovat. K tomu bylo třeba v předmětném území zajistit dílčí managementová
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opatření tak, aby byla v souladu s plánem péče i potřebami zdejších ohrožených druhů živočichů i rostlin,
a to při zapojení zájemců z řad veřejnosti.
V přírodně velmi cenném komplexu lokalit Radotínského údolí zůstává nemalá část ploch bez vhodné
údržby. Projekt se snažil tuto situaci napravit. Pro projekt bylo vybráno několik pozemků, na kterých se
vyskytují zachovalá stepní společenstva xerotermních trávníků. Dalším nezbytným kritériem pro výběr
pozemků do projektu bylo sehnání písemného souhlasu majitele k jejich dlouhodobé údržbě.

3. Zhodnocení a dosažené výsledky
Projekt splnil očekávání nad míru skvěle. Podařilo se naplnit vizi, která se zdála zejména v počátcích nereálná až
naivní. Postupně dochází nejen k zlepšování podmínek pro zdejší vzácné druhy živočichů a rostlin, ale
i k vytváření komunity „místních lidí“, kteří mají chuť pokračovat i do budoucna, tím spíše, když nyní získávají
patřičné zkušenosti i dovednosti s pastvou a připravují rozšíření nejen pastvy, ale i dalších ochranářských
i trvale udržitelných aktivit na další vhodné plochy v úzkém i širokém okolí Prahy.

V rámci projektu došlo k
 rozšíření plochy stepních trávníků a zabezpečení údržby ploch zejména mozaikovým sečením
a pastvou,
 rozšíření ploch pro výskyt ohrožených druhů a naplnění jednoho z cílů ochrany přírodní památky
– totiž vznik „rozvolněných skalních a úzkolistých trávníků, jen částečně zarostlých křovinami“,
 přípravě území pro zahájení pastvy – odstranění náletů, vykosení prostoru pod ohradníky, zřízení
ohrady a přístřešku pro zvířata, zajištění vody,
 vytvoření zázemí pro pastvu ovcí a koz v komplexu xerotemních lokalit Radotínského údolí za
účelem podpory ohrožených druhů živočichů a rostlin,
 ošetření plánovaných 0,5 ha pastvou
 vytvoření webové a facebookové stránky o smyslu, cíli a informování veřejnosti o projektu
 instalaci informace o projektu na lokalitě.

4. Závěrečný rozpočet
Křovinořez

10 500 Kč

Materiál na mobilní ohradu - síť, podpory, baterie a příslušenství

7 200 Kč

Materiál a montáž mobilního přístřešku pro zvířata

5 600 Kč

Celková cena bez DPH

23 300 Kč

Pozn.: Nářadí a elektrický ohradníkový zdroj byl oproti původnímu rozpočtu opatřen z jiných zdrojů, proto
dle potřeb probíhající realizace došlo k alokaci prostředků ve prospěch materiálu na přístřešek a ohradu.

Přílohy
Návrh informační tabulky o projektu k umístění na lokalitu
Konečná faktura č. 72017
5 fotografií
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