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Popis zájmového území 
 
Pro vypracování letošního terénního úkolu jste dostali k dispozici mapy (viz níže), na kterých 
je vyznačena hranice zájmového území. 
Zájmové území tvoří část údolí, kterým protéká Zátišský potok. K němu se svažují louky a lesy 
a přímo na něm se nachází RN (retenční nádrž) Hodkovičky. Při severní hranici se nachází 
skupina památných stromů. Celá oblast je obklopena vilovými či panelovými čtvrtěmi. 
Zátišský potok je přes tři kilometry dlouhý pravostranný přítok Vltavy. Nachází se na něm 4 
vodní nádrže (koupaliště Novodvorská, rybník U Vodotoku, Zátišský rybník a RN Hodkovičky). 
Kvalitou vody patří mezi nejlepší pražské potoky. 
RN Hodkovičky je průtočná nádrž s plochou hladiny 2 020 m2 a objemem nádrže 2 650 m3. 
Vzdouvací stavbou je zemní sypaná hráz o výšce cca 3 m. Retenční nádrž byla postavena v 
polovině 80. let jako součást odvodnění nově budovaných sídlišť v povodí. Nádrž slouží 
primárně ke zmírňování povodňových průtoků, ale významná je i její funkce krajinotvorná a 
ekologická. Při poslední větší povodni v roce 2008 došlo k poškození hráze, díky čemuž byla 
provedena celková oprava a revitalizace nádrže (včetně odbahnění a přírodní úpravy břehů). 
V nádrži je poměrně čistá voda, což dokazuje i přítomnost řady velmi vzácných druhů rostlin 
(plavín štítnatý, voďanka žabí, prustka obecná, ale i běžnější rdest vzplývavý). Z obratlovců 
stojí za zmínku přítomnost zelených skokanů, ropuchy obecné, čolka obecného či užovky 
obojkové. Nádrž neslouží k chovu ryb. Rybí obsádka je udržována v přírodní rovnováze s 
ostatními živočichy a rostlinami. 
Tůň v blízkosti nátokové části nádrže byla vytvořena v průběhu revitalizace RN. Do té doby se 
v území žádná tůň nenacházela. Mokřad v blízkosti nátokové části nádrže byl vytvořen v 
průběhu revitalizace RN. V minulosti se vlhké až mokřadní louky nacházely v delším úseku 
podél Zátišského potoku. 
Lesní porosty jsou tvořeny převážně listnatými dřevinami, mezi kterými dominují duby. 
Stávající lesy byly mapovány již v rámci map Stabilního katastru ve 40. letech 19. století. 
Nejde tedy o lesy nově založené v druhé polovině století dvacátého, jako je tomu u většiny 
lesních porostů nacházejících se v hlavním městě Praze. 
Louky jsou druhově poměrně bohaté. Jižněji umístěná louka je jedním z posledních míst s 
výskytem „naturového“ druhu modráska bahenního v Praze. V údolí Zátišského potoka se na 
místě dnešních luk nacházely louky již ve 40. letech 19. století (dle map Stabilního katastru). 
 
Památné stromořadí je tvořeno dvanácti duby letními. 
  
Doprava MHD 
 
Jednotlivé cílové zastávky jsou vyznačeny v poskytnuté mapě (příloha 1) 
Bus č. 139 nebo 150 Michelská - Hasova 
Bus č. 150 Michelská – Novodvorská, následně přestup na Bus č. 121 Novodvorská - Klánova 
Bus č. 139 Michelská – Družná, následně přestup na Bus č. 190 Družná - Zátišská 
Od zastávek již musíte do zájmového území dojít pěšky. 
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Příloha 1: mapa širšího okolí zájmového území 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 2: mapa vybraného zájmového území 
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Zadání úkolu 
 
Pokuste se popsat přírodovědné hodnoty lokality vymezené na mapě (která je určena 
k odevzdání). Na jejich základě zvažte, zda by bylo vhodnější vymezenou lokalitu vyhlásit za 
přírodní památku či registrovat jako významný krajinný prvek anebo o územní ochraně v 
tomto případě neuvažovat. (Kategorie územní ochrany „přírodní památka“ a „významný 
krajinný prvek“ vychází ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.) 
V rámci vymezené lokality vytipujte biologicky cennější a méně cenné dílčí plochy, které 
popište tak, aby váš popis mohl být podkladem pro zahájení příslušných správních řízení 
vedoucích k vyhlášení územní ochrany (i pokud si myslíte, že území nemá takové biologické 
hodnoty, aby si zasloužilo specifickou územní ochranu). 
Zároveň pro vytipované dílčí plochy stanovte a popište návrh vhodného managementu 
vedoucího k udržení a posílení navrhovaného předmětu ochrany (nebo k udržení a posílení 
biodiverzity). Management navrhněte na období nadcházejících deseti let. 
Navrhovaný management by měl zahrnovat termíny, kdy je vhodné ten který zásah 
provádět, resp. termíny, kdy je to naprosto nevhodné a tedy nežádoucí. Navrhovaný 
management by měl zahrnovat nástroje, kterými by měl být prováděn (např. lištová sekačka, 
křovinořez, motorová pila, bagr apod.). Dále by mělo být z návrhu jasné, zda půjde o 
jednorázové zásahy či opakující se aktivity. 
U navrženého managementu zdůvodněte, proč jste pro danou plochu navrhli zrovna toto 
(např. pro které organismy nebo pro která společenstva má předmětný management 
význam a přínos). 
Do mapy s vyznačenými hranicemi zájmové lokality, kterou jste obdrželi, zakreslete 
jednotlivé dílčí plochy, které v textové části popisujete a pro které navrhujete 
managementové zásahy. Dílčí plochy v mapě jasně identifikujte a propojte s textovým 
popisem. 
  
Požadované a hodnocené výstupy 
 

1) Mapa se zakreslenými dílčími plochami a celková textová část v rozsahu 2 listů A4. 
2) Textová část zahrnující popis jednotlivých dílčích ploch z biologického pohledu. Tento popis 

má být podkladem pro případné zahájení příslušných správních řízení vedoucích k vyhlášení 
územní ochrany. Tato textová část má zároveň obsahovat vaše rozhodnutí, zda je lokalita 
vhodná pro územní přírodovědnou ochranu a pokud ano, pak v jaké kategorii územní 
ochrany. 

3) Textová část zahrnující návrh managementu pro jednotlivé dílčí plochy, včetně zdůvodnění, 
proč jste konkrétní management navrhli. 

 
Prezentace v pátek dopoledne 

 
4) Prezentace obhajující vaše výstupy z terénního úkolu, která se bude přednášet během 

pátečního dopoledne (v rozsahu 5 minut prezentace, 5 minut otázky poroty + otázky publika) 


