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1. Základní identifikační a popisné údaje 

 
1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN 
1503, přírodní památka Stroupeč, IV. - řízená rezervace 
 
 

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 

 
vydal:    Okresní úřad Louny 

druh dokumentu: vyhláška, neověřená kopie 

dne:    20.2.1992 

 
Kategorie chráněného území byla změněna vyhláškou č.395/1992 Sb. MŽP ČR ze dne 11.6.1992, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/92 Sb. ze dne 19.2.1992 o ochraně přírody a krajiny , na 

PP - přírodní památku 

 
 
1.3 Územně-správní členění a překryv s jinými ZCHÚ 

 
Kraj:                                           Ústecký 

Obec s rozšířenou působností:  Žatec 

Obec:                                         Žíželice 

Katastrální území:                     Stroupeč 

EVL:                                          PP Stroupeč; CZ0420063  

Ptačí oblast:                               není 

CHKO:                                      není 

NP:                                            není 

 
1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
Číslo parcely 

podle KN 

Druh pozemku 

podle KN 

Způsob využití 

pozemku podle 

KN 

Výměra 

celková podle KN 

(m2) 

Výměra 

v ZCHÚ (m2) 

Číslo LV 

84/1 ostatní plocha neplodná půda 95748 95748 10001 

84/2 ostatní plocha neplodná půda 648 648 10001 

84/3 ostatní plocha neplodná půda 1014 1014 10001 

84/4 ostatní plocha neplodná půda 1300 1300 10001 

121/1  ostatní plocha  neplodná půda 50296 50296 10001 

289/1 č. ostatní plocha  neplodná půda 115457 29000 10001 

Celkem   266463 178006  

 

 
1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma  

Druh pozemku ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

OP - vyhlášené 

plocha v 0,0000 ha 

Způsob využití 

pozemku 
ZCHÚ  
plocha v 0,0000 ha 

lesní  pozemky 0 0  

vodní  plochy 

0 0 

zamokřená plocha 0 

rybník nebo nádrž 0 

vodní tok  0 

trvalé  travní porosty 0 0  

orná půda 0 0 

zemědělské pozemky  0 0 

ostatní plochy 
17,8006 0 

neplodná půda  

ostatní způsoby využití jiná plocha 

zastavěné plochy  0 0  

plocha celkem (ha)  17,8006 0 
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1.6 Hlavní předmět ochrany 

 
1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu 
 

Maloplošné chráněné území je určeno k ochraně lokality s výskytem vzácných druhů teplomilného hmyzu.  

 
 

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav 
 

1. Ochrana teplomilných společenstev vzácného teplomilného hmyzu 

2. Ochrana teplomilných vzácných a ohrožených druhů rostlin 
 

 
1.7 Cíl ochrany 

 
Dlouhodobým cílem je pravidelným vhodným managementem zabránit přirozené sukcesi stepních ploch na 

jižních svazích vrchu, kde se vyskytují xerotermofilní společenstva hostící řadu vzácných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů.  

 

 

 

2.  Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany 

 
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek 
 

Přírodní památka Stroupeč se nachází po obou stranách silnice Žatec – Hrušovany, na severním okraji obce 

Stroupeč. Jedná se převážně o křovinaté, jižně exponované stráně budované miocenními jíly s vrstvou 

nadložních písků. Lokalita je významným nalezištěm teplomilných druhů hmyzu. Naleziště je blízkou 

obdobou lokalitám stepní oblasti jižní Moravy. 
 
 
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

 
A. Přírodní společenstva 
 

název společenstva 
podíl  plochy 
v ZCHÚ (%) 

popis charakteru výskytu 

Širolisté suché trávníky (T3.4D) 70% Převažující typ vegetace na jižních svazích a na celé lokalitě 

Vysoké xerofilní a mezofilní křoviny (K3) 20% Liniové porosty křovin na úpatí svahu a roztroušeně po svazích 

Náletové dřeviny (X12) a ovocné stromy 
(X13) 

10% Zbytky starého sadu s roztroušenými náletovými dřevinami 

 

 

B. Populace druhů 
 

B1. Rostliny a vegetace 

 

Nejcennější partie Přírodní památky Stroupeč syntaxonomicky příslušejí do asociace 

Artemisio ponticae-Dianthetum carthusianorum. Ostatní plochy svazu Festucetum valesiacae 

možno přiřadit asociaci Agrimonio eupatoriae-Festucetum valesiacae Kolbek 1983, což je nutno 

ověřit řytocenologickými snímky, které nebylo možno s ohledem na finanční objem vyčleněný pro 

celý průzkum provádět. 

Velice unikátní porosty s dominantním pelyňkem pontickým (Artemisia pontica) jsou vázány 

na horní partie strmých svahů, jejichž materiál je tvořen spraší a terasovými sedimenty Ohře o 

velice proměnlivé zrnitosti. Strmé svahy jsou často zraňovány drobnými sesuvy, které opakovaně 

narušují zarůstání těchto ploch vegetací. Extrémně výsušné polohy jsou vhodné jen pro několik 

málo druhů xerotermních rostlin. 
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Morfologie horních partií lokality je velice složitá, povrch je tvořen drobnými hřbety 

vytvořenými erozní činností vody a mrazu. To podmiňuje tvorbu strmých svahů jednak jižní nebo 

jihozápadní expozice, na nichž je vytvořena sporá xerotermní vegetace zmíněné asociace, jednak 

severní a severovýchodní expozice, na nichž je vegetace bohatší, příslušející ke svazu Bromion 

erecti. 

Horní rovnější partie pokrývá souvislejší vegetace s dominancí kostřav, místy s bohatými 

porosty kavylu vláskovitého (Stipa capillata). Lokálně v těchto porostech roste zlato vlásek obecný 

(Crinitina linosyris) a divizna brunátná (Verbascum phoeniceum). 

Dřívější drobná políčka na schůdnějších polohách jsou dnes souvisle zarostlá růží (Rosa Séct. 

Caninae, Rosa tomentosa) a hlohem jednoplodým (Crataegus monogyna) a patří svazu Prunion 

spinosae. Toto stadium nastupuje v sukcesi po mnohem cennějším porostu svazu Bromion erecti. 

Na mnohých místech se v keřových porostech významně uplatňují nepůvodní dřeviny, např. topol 

kanadský (Populus canadensiš). 

Úzká údolíčka mezi strmými stepními svahy porůstá buď křovitá vegetace uvedeného svazu, 

nebo, ve vlhčích místech, druhotná stromová vegetace. Dřeviny, především bříza, topol a jasan, 

pronikají mnohde i do stepních porostů. 

Několik lokalit je porostlých zcela nevhodnými akáty (Robinia pseudoacacia), které zde byly 

v minulosti záměrně vysázeny. Porost pod nimi je zcela bez přírodovědných kvalit. 

Spodní partie pod stepními svahy jsou v západní části PP pokryty převážně opuštěnými sady, 

jednak druhotnými spontánně se šířícími porosty stromů s dominancí břízy (Betula pendula), 

topolu kanadského, jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a třešně ptačí (Cerasus avium). Tyto 

porosty vytvářejí přechod k dubohabřině poblíž opuštěného stavení. Její keřové patro je dnes 

znehodnoceno bezem černým (Sambucus nigra) a mladými exempláři jasanu. Ve stromovém 

patře jsou zde však letité exempláře topolu černého (Populus nigra), dubu letního (Quercus 

robur) a jilmu ladního (Ulmus minor), které významným způsobem zvyšují přírodovědnou 

hodnotu porostu a jsou bezesporu důvodem k jeho začlenění do přírodní památky. 

Část PP západně silnice do Stroupeče probíhající souběžně s údolím severojižním směrem, 

zahrnuje úzký pruh mezi okrajem pole a polní cestou. Plochy pod touto cestou jsou zřejmě 

bývalými sady a dnes je pokrývá neprostupný porost svazu Prunion spinosae. Vlastní údolí není 

zahrnuto v PP, je kryto převážně nepůvodní stromovou vegetací včetnějehličnatých stromů. Dno 

údolí obsahuje několik statných exemplářů topolu černého. Bylinná vegetace má v místních 

podmínkách nezvyklý charakter, uplatňují se zde druhy typické pro vlhká, stinná a chladná údolí, 

např. mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) nebo kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). 

Na vlhkých místech ovlivňovaných drobnými pramenními vývěry při bázi stepních svahů se 

vytvořily enklávy bažinných olšin (svaz Alnion glutinosae). Jedna z nich leží severovýchodně od 

zmíněného opuštěného stavení ve středu západní části PP. Bylinné patro olšin je z přírodovědného 

hlediska nezajímavé, neboť je silně ovlivněno vodou s vysokým obsahem dusíkatých látek 

původem ze zemědělských ploch nad chráněným územím. Olšiny netvoří zvláštní mapovací 

jednotku, jsou zahrnuty do svazu Carpinion. 

Mnohde při horních hranách PP se ve stepních porostech uplatňují porosty kustovnice cizí 

(Lycium barbatum), která je zde zcela cizorodým a rušivým prvkem. 

Dolní okraje dřevinných porostů přecházejí do polí nebo bývalých polí. Ve své střední části se 

hranice PP těsně dotýká intravilánu Stroupeče. Severně odtud se při lesním okraji, poblíž 

vyskružené studny, vytvořil porost mokřadní vegetace s devětsilem bílým (Petasites albus). Nad 

ním je opět porost akátu. 
 

 

název druhu  
aktuální 

početnost 

stupeň 

ohrožení 
popis charakteru výskytu 

kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus) hojně §2 travnaté stráně na J svahu 

kozinec dánský (Astragalus danicus) hojně §3 slínovitá úpatí na J svahu 

divizna fialová (Verbascum phoeniceum) roztroušeně §3 travnaté stráně na J svahu 

hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) roztroušeně  §3 travnaté stráně na J svahu 
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B2. Živočichové 
 

Lepidoptera 

 

Lepidopterologický inventarizační průzkum  provedl J.Vávra v r.1997 (publ. 2002).  Průzkum 

prokázal existenci druhů motýlů, které jsou svým vývojovým cyklem vázány na biotopy přírodní 

památky a jejího bezprostředního okolí. 

Nezanedbatelné množství druhů má vazbu na dubohabrové porosty s letitými exempláři dubů, 

topolů a jilmů. Řada zjištěných druhů má potravní vazbu na keře svazu Prunion spinosae a 

jednotlivé stromy, které samovolně pronikají do stepních svahů z dubohabřiny. Tyto rozvolněné 

okraje mají charakter teplomilných doubrav, v nichž leží těžiště výskytu některých vzácných 

motýlích druhů. 

Mezi druhy vázanými na stepní porosty chybí řada druhů běžných v oblasti Českého středohoří. 

To je dáno extrémností zdejších biotopů a druhovou chudostí porostů, které zde zaujímají 

rozhodující plochy. Na druhou stranu jsou mezi těmito druhy takové, které podtrhují jedinečnost 

lokality a prozrazují souvislost PP s nepříliš vzdálenými lokalitami Českého středohoří. Navíc zde 

byla zjištěna přítomnost druhů, které potvrzují názor vědců na existenci dávného propojení lokalit 

na Lounsku a Žatecku se vzdálenými oblastmi jihoevropskými a předoasijskými. Za všechny tyto 

druhy je třeba uvést nález druhu Titanio normalis, který se na lokalitě vyskytuje masově. Tento 

druh byl zjištěn v Čechách teprve v roce 1996 na jižních svazích vrchu Raná v Českém středohoří, 

a to v jediném exempláři. 

Nízký počet druhů vázaných na listnaté stromy, které v podobě druhotných porostů pokrývají 

patu stepních svahů a bývalých sadů, odhalují nepůvodnost těchto porostů. Jejich přítomnost je v 

dnešním rozsahu rušivým prvkem v PP a jejich plocha by měla být postupně omezována ve 

prospěch druhů pronikajících do stepi z dubohabřiny. 

Průzkum prokázal překvapivě nízký počet druhů nejmenších motýlů světa z čeledi 

Nepticulidae. Jde o motýly, jejichž housenky minují převážně v listech stromů i bylin, výjimečně 

v borce stromů a v lodyhách motýlokvětých.  

Charakter extrémních xerotermních společenstev s dominancí pelyňku pontického a na ně 

vázaných motýlích druhů prozrazují souvislost lokality s nepříliš vzdálenými lokalitami Českého 

středohoří. Některé nálezy motýlů však potvrzují názory odborníků, kteří dokladují dávnou 

spojitost oblastí Lounská a Žatecka se vzdálenými oblastmi jihoevropskými a předoasijskými. Za 

všechny příklady možno uvést nález druhů Titanio normalis a Hypsopygia perversalis. První z 

nich byl teprve v roce 1996 nalezen v jediném exempláři na jižním předpolí Rané v Českém 

středohoří, druhý je znám již delší dobu z různých lokalit na Lounsku. Nejbližší další nálezy 

těchto druhů potvrzují disjunktivní povahu lounských lokalit. Druh Titanio normalis je znám z 

ojedinělých nálezů z jihomoravských a jihoslovenských lokalit, centrum rozšíření má v Maďarsku 

a jižní Evropě. Druh Hypsopygia perversalis je v Evropě znám pouze z Čech z Českého 

středohoří, z Maďarska a Rumunska, mimo Evropu z Přední Asie. 

Charakter lokality dokreslují dále uváděné komentáře k významným nálezům motýlů, které 

staví lokalitu na pozici chráněného území nadregionálního významu. 

Lepidopterologický průzkum potvrdil existenci přetrvávajícího propojení lokality s 

chráněnými a vysoce cennými lokalitami Českého středohoří. Některé nálezy potvrzují 

domněnku o dávné souvislosti oblasti Žatecka a Lounská se vzdálenými kontinentálními stepními 

oblastmi jižní Evropy a Přední Asie. 

 

 
Červený seznam ČR (Farkač, Král & Škorpík 2005) 

EX – vyhynulý 

CR – kriticky ohrožený 

EN – ohrožený 

VU – zranitelný 

NT – téměř ohrožený 
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Přehled významných zjištěných druhů motýlů (Lepidoptera) 

 
Cephimallota angusticostella (Tineidae – molovití) 

Eidophasia messingiella (Plutellidae) 

Elachista spumella (Elachistidae) 

Biselachista occidentalis (Elachistidae) 

Coleophora vibicigerella (Coleophoridae – pouzdrovníčkovití) 

Coleophora vicinella (Coleophoridae – pouzdrovníčkovití) 

Oegoconia caradjai (Blastobasidae) 

Stenolechiodes pseudogemmellus (Gelechiidae- makadlovkovití) 

Cnephasia pumicana (Tortricidae – obalečovití) 

Acleris permutana (Tortricidae – obalečovití) 

Carposina scirrhosella (Carposinidae) 

Achroia grisella (Pyralidae – zavíječovití) 

Megasis dilucidella (Pyralidae – zavíječovití) 

Hypsopygia perversalis (Pyralidae – zavíječovití) 

Titanio normalis (Pyralidae – zavíječovití)     NT 

Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový (Sphingidae – lišajovití)   EN, 395: O 

Hesperia comma – soumračník čárkovaný (Hesperiidae – soumračníkovití)  VU 

Chazara briseis – okáč skalní (Satyridae – okáčovití)    CR, 395: SO 

Pseudophilotes vicrama – modrásek východní (Lycaenidae – modráskovití) EN 

Tethea ocularis (Drepanidae – srpokřídlecovití) 

Lomographa distinctata (Geometridae – píďalkovití) 

Catephia alchymista (Noctuidae – můrovití)    VU 

Minucia lunaris (Noctuidae – můrovití)  

Paradiarsia glareosa (Noctuidae – můrovití) 

 

Brouci 

 

Fauna brouků je zde jen z vybraných fytofágnich skupin zastoupena řadou reliktních druhů, většinou 

úzce vázaných na původní stepní stanoviště. Vyskytují se zde např. mandelinky Cryptocephalus vittula, 

Cassida subreticulata.  Krasec Cylindomorphus bohemicus má na této lokalitě pravděpodobně nejhojnější 

zastoupení v Čechách. Z nosatců je zde nejzajímavějším druhem Foucartia ptochoides. 

 

Oblast Žatecka jako patrně nejvíce „stepní" území v Čechách byla entomology „objevena" na 

upozornění botaniků. Soustavnější průzkum hmyzu zde byl zahájen v r. 1969 tehdejšími pracovníky 

entomologického oddělení Národního muzea v Praze RNDr. J. Jelínkem, CSc. a doc. dr. Z. Mlynářem a 

v rámci faunistických průzkumů organizovaných tehdy Čs. společností entomologickou při ČSAV také 

dr.Strejčkem (1969-1984).  

 

Výsledky průzkumů dokazují, že v oblasti Žatecka, a to zejména v údolích řeky Ohře a jejích přítoků, se 

dosud zachovaly reliktní biotopy se společenstvy organismů stepního charakteru. To umožňuje i přežívání 

druhů hmyzu původně vázaných na kontinentální stepi, které zde dosud přežívají ze stepního období před 

cca 8.000 lety. 

 
 

Přehled významných zjištěných druhů brouků (Coleoptera) 

 

čeleď CHRYSOMELIDAE s.lat. (mandelinky) 

Cassida subreticulata CR 

Cryptocephalus vittula EN 

Longitarsus absynthii EN 

Longitarsus longipennis EN 

Longitarsus echii  EN 

Psylliodes thlaspis EN 

Timarcha goettingensis CR 

  

čeleď BRUCHIDAE (zrnokazovití) 

Bruchidius olivaceus EN 

 

čeleď URODONTIDAE (=URODONIDAE) (rezedáčkovití) 

Urodon conformis  NT 
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čeleď CURCULIONIDAE s.lat. (nosatci) 

Apion (Etrichapion) facetum  NT 

Otiorhynchus conspersus   VU 

Otiorhynchus velutinus   NT 

Trachyphloeus alternans   NT 

Trachyphloeus spinimanus  NT 

Trachyphloeus asperatus (spinosum) NT  

Omias rotundatus (puberulus)  NT 

Foucartia ptochioides   VU  

Cycloderes pilosulus NT  

Tychius trivialis  NT 

Tychius tridentinus VU 

Hypera fuscocinerea EN 

Ceutorhynchus rhenanus NT 

Datonychus paszlavszkyi NT  

Mogulones austriacus VU  

Trichosirocalus horridus NT 

Mecinus plantaginis NT  

 

čeleď ELATERIDAE (kovaříkovití) 

Agriotes gallicus  EN 

 

čeleď BUPRESTIDAE (krascovití) 

Cylindromorphus bohemicus CR 

 

čeleď CARABIDAE (střevlíkovití) (Kaláb 2000) 

Harpalus politus  NT 

Cymindis axillaris VU 

vzácné reliktní druhy 

 

 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti 

 

Stráně byly v minulosti využívány jako vinice a sady. Kultivace zde skončila asi v 50. letech. Od 

té doby stráně a bývalé sady zarůstali náletovými dřevinami. 
 
 
 

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 
 

Ochranářský plán (1992-1997) 

Plán péče (2000-2009) 

 
 
 
 
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti 

 
a)  ochrana přírody 

Nejzávažnějším negativním vlivem v současnosti se zatím jeví mohutný rozvoj keřového patra. Dochází 

však k jeho postupné redukci podle návrhu v předchozím platném plánu péče. 

 
 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 

V době vyhlášení se na lokalitě nehospodařilo a rozšířily se takové druhy keřů jako růže (Rosa sp.), 

slivoň trnka (Prunus spinosa), svída krvavá (Swida sanguinea), hlohy (Crataegus sp.), ostružiníky (Rubus 

sp.) a některé méně agresivní keře – skalník celokrajný (Cotoneaster integerrima), srstka angrešt (Ribes 

grossularia) a další. Asanační zásahy mají za úkol směřovat k potlačení rozvoje keřových společenstev a 
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podpoře rozvoje stepních ploch, na jejichž vegetaci je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlého hmyzu a 

teplomilných druhů rostlin. 

 S ohledem na zajištění kontinuity vývoje bezobratlých je nutné zásah rozložit na celých 10 let. 

Asanační zásah bude spočívat v postupném odstranění přestárlých a nemocných ovocných stromů, s 

výjimkou stromů doupných, v odstranění jasanů, akátu, šípku a hlohu. Vybrané skupinky vzrostlých keřů a 

stromů budou ponechány na místě s ohledem na jejich význam pro ochranu obratlovců.  

Na vybraných plochách lze použít na ošetření řezu chemický arborocid (selektivní Garlon 4EC, 

neselektivní Roundup), aplikace bude prováděna štětcem a chemikálie bude k aplikaci připravována mimo 

území rezervace. Pouze na větší plochy zmlazených dřevin na předem určených plochách je možno použít 

postřik na list. V tomto případě je nutné použít selektivní herbicid, aby nedošlo k likvidaci bylinného patra. 

Likvidaci keřového a stromového je nutné porvádět mimo vegetační sezónu (říjen-únor). Na plochách, kde 

byl již zásah proveden, nutno provést lx za 3 roky údržbu provedených prací. 

 

 

 
2.5.1 Základní údaje o nelesních pozemcích 

Viz. Příloha 5 

 
 

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a závěry pro další postup 
Ve vymezeném území byly v období 2000-2008 uplatňovány navržené zásahy podle předchozího 

plánu péče. Jednalo se plánovitou likvidaci křovinného a stromového náletu. Lokalita byla silně zarostlá 

agresivními keři a vyžadovala radikální asanační zásah. Během těchto zásahů byla vyřezána většina 

náletových dřevin po celé ploše chráněného území. Na některých místech však nálet opět silně zmlazuje. Je 

potřeba zajistit pečlivou aplikaci arboricidu na kmínky odstraněných výmladků nebo aplikaci přímo na list 

za použití selektivního přípravku.  

 
 
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 

 

Při zajišťování péče o hlavní předměty ochrany může docházet ke kolizi při ochraně přírodních 

stanovišť s výskytem ZCHD rostlin a při ochraně biotopů, na která jsou vázána společenstva teplomilného 

hmyzu. Jedná se zejména o způsob kosení travních porostů a likvidaci křovinného náletu. Tyto kolize lze 

vyřešit obvyklými způsoby (např. posunutí termínu prácí mimo hnízdní období, mozaikovité sečení 

travních porostů, atd.). 

 

 

 

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 

 
Rámcová směrnice péče o nelesní pozemky 

Typ managementu 1. Odstranění náletových a geograficky nepůvodních dřevin na stepních plochách 

2. Kosení travních porostů s odklizením biomasy 

Vhodný interval 1x /rok 

Minimální interval 1x/3 roky 

Prac. nástroj/hosp. zvíře ručně / pastva ovcí či koz 

Kalendář pro management Kosení (polovina července-srpen), odkřovení (říjen až prosinec) 

Upřesňující podmínky Nevhodná (nemožná) pastva skotu,  zajištění typu mozaikovitého kosení porostů 

 
d) péče o rostliny  

Zvláště chráněné druhy rostlin, které jsou předmětem ochrany, jsou dostatečně zabezpečeny celkovým 

managementem travních společenstev.  
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e) péče o živočichy  

Ochrana vhodných hnízdních stanovišť pro ohrožené druhy ptáku by měla být zajištěna vhodným 

managementem, např. ponecháním prostorové diferenciace vhodných keřů či stromů na stepních plochách. 
 

 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 

Tabulka B - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 

(Příloha 3) 
 

 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu 

zásahů a přehledu činností 
Ochranné pásmo je dle zákona 114/92 Sb., odst. 6, § 37 50 m od hranice ZCHÚ. V tomto území nejsou 

plánovány žádné zásahy. 
 

3.3  Zaměření a vyznačení území v terénu 
Území je potřeba nově geodeticky zaměřit a obnovit značení hranice CHÚ.  
 

3.4  Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území 
Nejsou 
 

3.5  Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností 
Nejsou 
 

3.6  Návrhy na vzdělávací využití území 

Lokalita je vhodná k návštěvě entomologických a botanických exkurzí pro studenty středních a vysokých 

škol a pro ukázku příkladu plánovitého přístupu managementu stepních lokality. V obou částech CHÚ byly 

na jejich úpatích instalovány nové informační panely.  
 

3.7  Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring 
Před zpracováním plánu péče na další období 2017-2020 je navrženo zpracovat všechny základní odborné 

průzkumy (botanika, brouci, motýli, ornitologie, obratlovci) a zapracovat tyto nové poznatky do jeho 

obsahu a dalších doporučení. Zpracuje se také studie o míře úspěšnosti navržených a realizovaných zásahů 

v chráněném území od r. 1994. 

 

 

 

4. Závěrečné údaje 

 
4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů  
 

Druh zásahu a odhad množství (plochy) Náklady za rok (Kč) Náklady za období platnosti PP (Kč) 

Jednorázové a časově omezené zásahy   

Oprava cedulí se státním znakem  5.000,- Kč 

Oprava informačního panelu  5.000,- Kč 

Obnova pruhového hraničního značení (5,8 km)  25.000,- Kč 

Entomologická studie (kompletní)  40.000,- Kč 

Celkem (Kč)  75.000,- Kč 

Opakované zásahy   

Kosení travních porostů  635.000,- Kč 

Likvidace keřového a stromového náletu  475.000,- Kč 

Aplikace selektivního herbcidu (Garlon 4 EC)  60.000,- Kč 

Celkem (Kč)  1.170.000,- Kč 
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4.2 Použité podklady a zdroje informací 

 

Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.), 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 

Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 758+2 pp. 

Kaláb J., 2000: Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) 

z území České republiky. Klapalekiana, 36: 261-274. 
Mackovčin M./ed./(1999): Chráněná území ČR. Vol.I. Ústecko.- AOPK ČR. 

Strejček J. (1995-1996): Výsledky průzkumu brouků v oblasti Žatecka v letech 1969 až 1985 

s hlavním zaměřením na fytofágní čeledi Chrysomelidae (s.l.), Bruchidae, Urodontidae, 

Anthribidae a Curculionidae.- Sborník Okr.Muz. v Mostě, Most, řada přírod., 17-18: 53-68, 

31-44. 
Rezervační kniha ZCHÚ (Depon in AOPK ČR - stř. Ústí n.L., KÚ Ústeckého kraje) 

Vávra J. (2002): Motýlí fauna přírodní památky Stroupeč v okrese Louny.- Sborník Okr.Muz. 

v Mostě, Most, řada přírod., 24: 21-47. 

 
4.3 Seznam mapových listů 

 
a) Státní mapa a katastrální mapa (dekadická) 1:5000  

číslo mapového listu: Žatec 1-1, Žatec 1-2 

 

b) Základní mapa České republiky 1:10000 

číslo mapového listu: 12-11-03 

 

 
4.4 Seznam používaných zkratek 

 
Zkratky dřevin odpovídají příloze č. 4 k vyhl. Mze č. 84/96Sb. 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

PP – Přírodní památka 

ZCHÚ – Zvláště chráněné území 

ZCHD – Zvláště chráněný druh 

KN – Katastr nemovitostí 

TTP – Trvalé travní porosty 

 

 
4.5 Plán péče zpracoval  

 
Mgr. Jiří Bělohoubek 

Klíšská 480/99, 40001 Ústí nad Labem., j.belohoubek@volny.cz, +420 604 956 991 

Datum zpracování: V-VIII. 2008 

 
 

 

 

 

 

 

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky 
 
Příloha č. 1:  Orientační mapa území se zákresem ZCHÚ 

Příloha č. 2:  Katastrální mapa  

Příloha č. 3:  Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích – Tabulka A 

Příloha č. 4:  Mapa dílčích ploch a objektů pro období  2009-2018 
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Přehled dílčích ploch a objektů na ostatních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich                                                                                Příloha 3 
 

Plocha Výměra (ha) Stručný popis a dlouhodobý cíl Plánovaný zásah Naléhavost Termín Počet zásahů za období plánu péče 

A1 2,6 Západní okraj pravé části CHÚ; svah se stepní 
vegetací 

Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 VI.-VII. 2009 1x 

Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 VIII-IX. 2009 1x 

 Kosení travních porostů  1 VIII.2009 3x 

 Kosení travních porostů 1 2013  

 Kosení travních porostů 1 2017  

A2 1,7 Centrální část pravé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací 
Kosení travních porostů 1 2010 3x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 X-XI. 2010 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 VI.-VII. 2011 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2011 1x 

 Kosení travních porostů 1 2014  

 Kosení travních porostů 1 2018  

A3 2 Centrální část pravé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací 

Kosení travních porostů 1 2011 2x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2011 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2012 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2012 1x 

 Kosení travních porostů 1 2015  

A4 1,4 Východní část pravé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací 

Kosení travních porostů 1 2012 2x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2012 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2013 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2013 1x 

 Kosení travních porostů 1 2016  

B1 2 Centrální část levé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací 

Kosení travních porostů 1 2013 2x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2013 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2014 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2014 1x 

 Kosení travních porostů 1 2017  

B2 1,6 Východní část levé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací zarůstající keři 

Kosení travních porostů 1 2014 2x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2014 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2015 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2015 1x 

 Kosení travních porostů 1 2018  

B3 1,4 Horní hrana levé části CHÚ; svah se stepní 
vegetací zarůstající náletovými dřevinami 

Kosení travních porostů 1 2015 1x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2015 1x 

 Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2016 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2016 1x 

B4 1,8 Horní hrana levé části CHÚ; svah se stepní 

vegetací zarůstající náletovými dřevinami 

Kosení travních porostů 1 2016 1x 

Likvidace křovinného a stromového náletu 1 2016 1x 

Aplikace chemického herbicidu na výmladky keřů 1 2017 1x 

 Odstranění uschlých výmladků na ploše 1 2017 1x 

 

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:  1. stupeň - zásah naléhavý,  2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný 


