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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR  OCHRANY  PROSTŘEDÍ 

                                            - dle rozdělovníku -  

 
 
 
 
 
Váš dopis zn. SZn.  Vyřizuje / linka Datum  
 S-MHMP- 0054920/2011/OOP/VII/314  Ing.Stehlíková/4217  27.1. 2011 
 
 

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les 
 
Vážení, 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany  prostředí, je jako orgán ochrany přírody a 
krajiny kompetentní podle ustanovení §77a odst. 2) ke zřízení zvláště chráněného území v 
kategorii přírodní rezervace a dále dle §77a odst. 3) písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) ke 
projednání a schválení plánu péče o maloplošná zvláště chráněná území v kategorii přírodní 
památka a rezervace.  

Na základě uvedeného Vám zasíláme na vědomí návrh na vyhlášení zvláště chráněného 
území přírodní rezervace Klánovický les a zároveň oznamujeme možnost seznámit se dle § 38 
odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., s návrhem plánu péče pro navrhovanou přírodní rezervaci. Plán 
péče se zpracovává pro každé chráněné území jako dokument pro směrování vývoje a lidské 
činnosti, zejména pro praktické zásahy v rámci péče v území.  

Původní zvláště chráněné území přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov bude nahrazena 
touto novou přírodní rezervací Klánovický les. Přírodní památka Cyrilov zůstává beze změn. 

        Navržené území přírodní rezervace se nachází na hranici katastrálních území Horní 
Počernice, Klánovice, Běchovice a Újezd nad Lesy. Hlavním motivem ochrany je  dubový les 
zachovaný v několika typech (L3.1 Hercynské dubohabřiny, L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, ) luční 
porosty (T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky), mokřady a drobná rašeliniště s výskytem 
vzácných druhů rostlin a živočichů. 

       Rozloha navržené přírodní rezervace  je 289ha. Návrh plánu péče pro tuto přírodní rezervaci  
je  navrhován na období let 2011 až 2020. 

Ochranné pásmo se nenavrhuje, proto jím bude území do vzdálenosti 50 m od hranice 
zvláště chráněného území, ve smyslu § 37 zákona č. 114/1992 Sb.  
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Tento návrh na vyhlášení bude společně s návrhem plánu péče zveřejněn po dobu 60 dnů 
na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy ( www.praha-mesto.cz) a dále  po dobu 60 
dnů také na Portálu veřejné správy  (www.portal.gov.cz).  S tiskem návrhu plánu péče se lze 
seznámit na odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, 4. poschodí, dveře č. 412, vždy v úřední 
dny pondělí 12 – 17h, středa od 9 -17 hod. 

Písemné námitky k předloženému návrhu mohou uplatnit vlastníci nemovitostí dotčených 
navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k 
projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 
dnů ode dne zveřejnění oznámení. Námitky proti návrhu se podávají orgánu ochrany přírody 
příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma; k námitkám 
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Orgánu ochrany přírody  příslušným k vyhlášení je 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.  

Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu 
ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody 
rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. O jednotlivých 
námitkách se rozhodne zpravidla ve společném řízení. Orgán ochrany přírody uvede návrh do 
souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno. 

Od doby zveřejnění návrhu vyhlášení části přírody podle § 40 odst. 2) zákona 
č.114/1992 Sb.,  za zvláště chráněnou až do vyhlášení, nejdéle však po dobu jednoho roku, se 
musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či poškozovaly dochovaný stav přírody 
území navrhovaného ke zvláštní ochraně.                 

  
 
                                                                            Ing. Josef P a v l í k 

                                                                pověřený vedením  odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy -  návrh na vyhlášení zvláště chráněného území  přírodní rezervace  
-  orientační mapa, 

              - katastrální mapa se zákresem hranic přírodní rezervace, 
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ROZDĚLOVNÍK 
 
  

1) Lesy ČR , Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 501 68 , 
2) Žára Zdeněk ing., Lesní správa Mělník,  Kokořínská 2021, Mělník, 276 01   - na vědomí,                          
3) Úřad městské části Praha 21,  Staroklánovická 260, Praha 9 – 190 16  - na vědomí,  
4) Úřad městské části Praha – Klánovice, U Besedy 300 , Praha 9 190 14 - na vědomí, 
5) Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 -14 - na vědomí, 
6) ONV PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Praha Vysočany – 190 00, 
7) MNV BĚCHOVICE , Za poštovskou zahradou 479, Praha 9 – 190 00, 

  
8) Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 7, Praha Nové město – 110 00,   
9) Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 – 100 00, 
10) Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov 130 00, 
11) CON INVEST a.s., Z pivovarem 3, Dobříš 236 01,   
12) XAVEROV, a.s., Lopatecká 223/13, Praha 147 00, 
13) AGROTRADE, a.s., Lopatecká 223/13, Praha 147 00, 

 
14) Hásová Věra, Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy – 19016, 
15) Kovaříková Věra ing., Karla Michala 36, Praha –Zbraslav -156 00, 
16) Harvison Alexandra, třída Kpt. Jaroše 1947/37a, Brno – Černá Pole 602 00, 
17) Kisner Gabriela, třída Kpt. Jaroše 1947/37a, Brno – Černá Pole 602 00, 
18) Jambor Zdeněk a Jamborová Jaroslava,  Hájovna u podjezdu 303, 19014 Praha-Klánovice, 
19) Kuncová Eva, Rooseveltova 835/26, Čelákovice  - 250  88, 
20) Horný Václav, Českobrodská 509, Praha Běchovice 190 11, 
21) Sovová Jana, Gruzínská 1383/1, Praha Vršovice -100 00, 
22) Špaček Jaroslav , Otovická 2162/54, Praha H.Počernice 193 00, 
23) Špaček Jiří, Votuzská 308/22, Praha – H.Počernice  193 00, 
24) Zeman Antonín a Zemanová Drahomíra, Pšeničná 527, 19011 Praha-Běchovice, 
25) Formánek Jiří, Hudečkova 1297/4, Praha Krč 140 00, 
26) Formánek Michal, Pilovská 511, Praha – Újezd n/L 190 16, 
27) Pospíšilová Renáta , Načešická 1463, 19016 Praha-Újezd nad Lesy, 
28) Rambousková Věra, Jiřího z Poděbrad 214, Všetaty Mělník, 277 16, 

 
29) spis 
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Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území 

 
přírodní rezervace  

 
Klánovický les 

 
dle §4 odst.1) vyhlášky č. 60/2008 Sb. 

  
 
 
Údaje o navrhované přírodní památce 
 
 
A) Název zvláště chráněného území :  Klánovický les 
  
 
B) Určení předmětu ochrany a jeho popis: 
 
Předmětem ochrany  je dubový les zachovaný v několika typech (L3.1 Hercynské 
dubohabřiny, L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, ) luční porosty (T1.9 Střídavě vlhké 
bezkolencové louky), mokřady a drobná rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a 
živočichů. 
 
C) Uvedení cílů ochrany zvláště chráněného území:     
 
Ochrana stávajících společenstev, druhové pestrosti flory a navázaných druhů fauny. 
 
 
D) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území:   
 
Přírodní rezervace 
  
 
E) návrh bližších podmínek ochrany:  
 
Na území přírodní rezervace lze jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody: 
 

1) používat biocidy, hnojiva a jiné látky, které by mohly ovlivnit chemismus půdy 
2) provádět terénní úpravy a změny vodního režimu, které by mohly ovlivnit hydrický 

režim  
3) provádět změny druhu pozemku 
4) pořádat a organizovat sportovní, kulturní  a jiné veřejné akce  
5) tábořit a rozdělávat oheň 

 
 
Bližší ochranné podmínky se pro ochranné pásmo nestanovují. 
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F) přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených navrhovanou 
přírodní rezervací : 
 
 

Katastrální území: 773778 Újezd nad Lesy  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m 2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2) 

2777 ostatní plocha 10088 10088 
4380 
část 

lesní 
pozemek  

166114 96755 

4406 lesní 
pozemek  

2541 2541 

4407 lesní 
pozemek  

18092 18092 

4409 lesní 
pozemek  

2307 2307 

4411 lesní 
pozemek  

106237 106237 

4419 
část 

lesní 
pozemek  

5376 2580 

4421 lesní 
pozemek  

101530 101530 

4422 lesní 
pozemek  

21847 21847 

4423 ostatní plocha 864 864 
4424 lesní 

pozemek  
945 945 

4425 lesní 
pozemek  

1598 1598 

4426 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

978 978 

4427/1 lesní 
pozemek  

136555 136555 

4427/2 lesní 
pozemek  

1173 1173 

4428 lesní 
pozemek  

3964 3964 

4429 lesní 
pozemek  

61390 61390 

4430 lesní 
pozemek  

830 830 

4431 lesní 
pozemek  

90105 90105 

4434 lesní 
pozemek  

1346 1346 

4437  88753 88753 
4438 lesní 

pozemek  
1046 1046 

4440 lesní 
pozemek  

95313 95313 

4442 lesní 
pozemek  

138433 138433 

4444 lesní 
pozemek  

97343 97343 

4451 
část 

 820 48 
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4462 lesní 
pozemek  

6351 6351 

4475 lesní 
pozemek  

8549 8549 

4483 lesní 
pozemek  

8817 8817 

                                                      CELKEM  1106378 m2 
   
 
 
Katastrální území: 665444 Klánovice 
Číslo 
parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)  

1125/2 zahrada 2245 2245 

1110 lesní 
pozemek  419221 179800 

1116 vodní plocha 285 285 
1119 trvalý travní 

porost 3301 3301 

1120 vodní plocha 2678 1138 

1121 lesní 
pozemek  51573 51573 

1122 lesní 
pozemek  16951 16951 

1123 lesní 
pozemek  3447 3447 

1124 lesní 
pozemek  339029 339029 

1125/1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

455 
455 

1126 vodní plocha 7933 7933 

1127 :lesní 
pozemek  3716 3716 

1128 vodní plocha 6537 6537 
1129 vodní plocha 590 590 
1156 ostatní plocha 2984 2984 

1157 lesní 
pozemek 351099 351099 

1158 ostatní plocha 2274 2274 
1159 vodní plocha 5956 5956 
1298 ostatní plocha 15504 14252 
1299 ostatní plocha 4192 4192 
1300 ostatní plocha 5109 5109 
1130 
část 

 29746 
 

11640 

1134 ostatní plocha 839 839 
1142/1 
část 

trvalý travní 
porost 

20680 1392 
 

  CELKEM 1031078m2  
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Katastrální území: 643777 Horní Počernice 
 

Číslo 
parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Výměra parcely 
celková podle KN 

(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)  

4216/2 lesní 
pozemek  

380548 380548 

4216/4 lesní 
pozemek  

2173 2173 

4214/2 ostatní plocha 181 105 
4215/4 
část 

lesní 
pozemek  

18364 14258 

4216/1 lesní 
pozemek  

157335 157335 

4216/10 lesní 
pozemek  

2731 2731 

4216/11 ostatní plocha 3035 3035 

4216/12 lesní 
pozemek  

223 223 

4217/1 
část ostatní plocha 

14060 13400 

4217/4 
část 

trvalý travní 
porost 

85615 83556 

4218/1 ostatní plocha 779 779 
4218/2 ostatní plocha 105 105 
4218/3 ostatní plocha 1425 1425 
4218/4 ostatní plocha 32 32 
4218/5 ostatní plocha 101 101 
4218/6 ostatní plocha 93 93 
4219/1 
část 

lesní 
pozemek  

7696 5437 

4219/6 lesní 
pozemek  

14916 6328 

4219/7 lesní 
pozemek  

846 456 

4220 trvalý travní 
porost 

50960 37303 

4221/2 trvalý travní 
porost 

10864 10864 

4221/5 trvalý travní 
porost 

151 151 

    

4109/1 lesní 
pozemek  

3172 3172 

4110/1 vodní plocha 2920 2920 
4111/1 lesní 

pozemek  
2003 2003 

4112/1 ostatní plocha 2089 2089 
4112/3 ostatní plocha 1013 1013 
4113 vodní plocha 1146 1146 

4114 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

798 798 

4115 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

327 327 
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4116 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

327 327 

4117 ostatní plocha 2459 9992 
  CELKEM 720438m2 

 
 
Katastrální území: 601527 Běchovice  
Číslo 
parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Výměra parcely 
celková podle KN 
(m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)  

    
1368/1 orná půda 13950 13950 
1368/11 
část 

ostatní plocha 4166 23 

1368/15 
část 

orná půda 8900 443 

1368/16 
část 

 16527 33 

1368/39 
část 

ostatní plocha 4714 967 

1368/4 
část 

ostatní plocha 2877 85 

1368/5 
část 

ostatní plocha 1389 485 

1368/6 
část 

orná půda 4719 180 

1369/1,
2 

neplodná 
půda 

1682 1682 

1370/1 orná 1204 1204 
1370/2 vodní plocha 448 448 
1370/4 orná půda 2220 2220 
1371/1 vodní plocha 375 375 
1371/2 
část 

vodní plocha 557 74 

1371/3 vodní plocha 23 23 
1372 
část 

ostatní plocha 21255 186 

1373/2 orná půda 813 813 
1373/3 orná půda 142 142 
1407/1 
část 

orná půda 65572 3604 

1407/2 
část 

orná půda 1332 285 

1408/1 ostatní plocha 2323 2323 
1408/2 ostatní plocha 398 398 
1408/3 ostatní plocha 1879 1879 
4010/11 ostatní plocha 131 131 
4010/5 
část 

ostatní plocha 1576 203 

  CELKEM 32156m2 
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G) orientační výměra zvláště chráněného území:  289 ha 

  
 
H) odůvodnění návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území 
 
Navrhovaná přírodní rezervace leží v katastrální území Klánovice, Újezd nad Lesy, Horní 
Počernice a Běchovice. 

Velkou biologickou i ekologickou hodnotu území nabývá zastoupením mnoha biotopů a 
mikrobiotopů velké rozmanitosti, které se na poměrně malých plochách střídají – od 
„suchých“ biotopů na píscích až po vlhké biotopy s rašeliníkem. Území je významné 
výskytem řady cenných rostlinných společenstev, které patří na území Prahy mezi ohrožené.  

Celé území je však nejvíce hodnotné jeho izolovaností a obrovskou kontinuální plochou 
lesa. Právě značná rozloha lesního celku zabránila eutrofizaci většiny území  rezervace z 
okolních zemědělsky využívaných ploch. Nedochází tak k celkové degradaci – takovéto 
oligotrofní (území chudé na živiny) území je v dnešní době velice vzácné a ještě více v tak 
velké ploše. Kontinuálnost plochy lesa vede k vytvoření stabilního mikroklimatu, umožňuje 
přirozený průběhu přírodních procesů, k výskytu vzácných a hodnotných rostlinných i 
živočišných společenstev a ve výsledku dává velký potenciál k autoregulačním procesům. 
Na území se samozřejmě vyskytují i druhy obratlovců chráněné dle vyhlášky  
č. 395/1992Sb., ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - skokan 
štíhlý(Rana dalmatina), skokan hnědý(Rana temporaria), ropucha zelená (Bufo viridis), 
ropucha obecná (Bufo bufo), čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus 
vulgaris), slepýš křehký(Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije obecná 
(Vipera berus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), roháč obecný (Lucanus cervus), 
netopýr černý (Barbastella barbastellus) a také další druhy netopýrů.  
Botanické hodnocení lokality vyzdvihuje specifické biotopy jako celek a výskyt druhů flory 
evidovaných dle Červeného seznamu. 
Část území je v překryvu s Evropsky významnou lokalitou Blatov a Xaverovský háj, 
určenou nařízením vlády č. 132/2005Sb. 
 
Důvodem vyhlášení zvláště chráněného území  je zachování tohoto z ekologického hlediska 
velmi cenného území a jeho ochrana před možnými negativními zásahy. 
 
Z hlediska ochrana přírody spočívá největší hodnota lokality v ojedinělém stanovišti 
s bohatým počtem druhů na něj vázaných. Cílem ochrany je vhodným postupem udržet stav 
lokality a navrženým plánem péče směřovat činnosti a vývoj lokality k zachování předmětu 
ochrany.  
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Orientační mapa na pokladě plánu hl. m. Prahy 
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Orientační zákres hranic přírodní rezervace na katastrální mapě  
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