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Úvod
Dostává se vám do rukou již třetí (či spíše čtvrtá) publikace
o chráněných územích Prahy, zatím ve formě CD ROM.
Ta první vyšla v roce 1997 a měla 156 stran, přičemž 88
chráněným územím bylo věnováno 85 stran. V roce 2005 jako
12. díl edice Chráněná území ČR vyšel svazek věnovaný Praze.
Obecné charakteristice včetně hydrologie či archeologie bylo
věnováno 74 stran, popisům chráněných území 149 stran
a mapám, rejstříkům a bibliografii 60 stran.
Z uvedeného přehledu pak vyplývá, co můžeme od publikace
2005 x versus současná publikace očekávat. Kniha z roku
2005 je určena odborné veřejnosti – mnoho latinských názvů,
402 bibliografických záznamů, detailní charakteristika přírodních poměrů.
Nově připravené publikace z roku 2015 (1. díl, v tištěné
i elektronické podobě) a 2016 (2. díl, zatím v elektronické
podobě na CD-ROM) jsou určeny široké veřejnosti – především školní mládeži. Obsahují minimum latinských názvů,
snažili jsme se omezit odborné termíny a v boxech alespoň
některé z nich vysvětlit. Publikace jsou zamýšleny jako průvodce – poskytují informace o přístupu do chráněného
území. Hranice chráněného území jsou zakresleny v ortofotomapě. Jsou použity letecké snímky – ty ukazují vztahy
s nejbližším okolím. Město a příroda jsou ve vzájemném
kontaktu a musí žít ve vzájemné symbióze.
Velká pozornost byla věnována péči o chráněná území – tyto
podkapitoly by měly ukázat, že uchování přírodních hodnot
vyžaduje cílenou péči a nemalé finanční prostředky. Mimochodem, právě díky soustavné péči magistrátu hl. města
Prahy se přírodní hodnoty tohoto území v posledních desetiletích výrazně zvýšily.
Autoři publikace chtěli prokázat, že příroda Prahy je krásná
a jako si vážíme kulturních a historických památek, měli
bychom poznávat a chránit i přírodní hodnoty našeho hlavního města. Autor převážné většiny textů je profesí geolog
a většina chráněných území má jako hlavní předmět ochrany
geologický fenomén. Není tedy divu, že v popisu chráněných
území je právě geologii věnována velká pozornost.
Tato nová publikace není konkurentem knihy z roku 2005 –
naopak obě se doplňují a mohou čtenáři poskytnout komplexní zážitek a informaci.
RNDr. Jan Němec, editor
Když se vydaří podzim, je to ledaskde zemský ráj. A navíc podzim
rozlišuje. Oddělí listnáče od jehličnanů a z hlediska ochrany přírody
jsou nám většinou listnáče příjemnější.
Takže zelená spíše ne, barevná většinou ano. Tohle je národní přírodní památka Černé rokle. O modelaci území se postaral člověk –
díváme se na bývalé lomy. Za kopcem vlevo je schovaná cementárna, která po desítky let dělala místním obyvatelům vrásky
a škodila i přírodě. Po instalaci výkonných odlučovačů je vše jinak.
A ten „dým“ v pozadí, to je jen neškodná a dokonce prospěšná mlha,
která zdejší mikroklima zlepšuje.
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oblastně přeměněny ve stadiu slabé kontaktní metamorfózy.
Na několika místech jsou v břidlicích žíly tonalitového
porfyritu. Z kvartérních sedimentů se na horních hranách
svahů místy uplatňují pleistocénní štěrkové terasy Vltavy
a v severní polovině území spraše, které štěrkovou terasu
překrývají. Z půd mají převahu středně úživné až kyselé
rankery a protorankery.

Baba
Skály na levém břehu Vltavy, na severu ohraničené ulicí
V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě sousedí
s ochranným pásmem přírodní památky Dolní Šárka.
Od stanice metra Dejvická použijeme autobus č. 107. Vystoupíme na zastávce V Podbabě. Vrátíme se asi 200 metrů zpět.
Chráněné území je přímo proti nám na druhé straně ulice.
Přírodní památka

ev. č. 754

Katastrální území

Dejvice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP,
nař. č. 17/2002 Sb. HMP

Plán péče

2010–2022

Výměra

7,33 ha

Nadmořská výška

195–225 m n. m.

Botanika
Na osluněných skalních stěnách roste společenstvo tařice
skalní a kostřavy sivé, na pozvolnějších svazích s primitivní
půdou společenstvo se seselem sivým, na suchých drolinách
společenstvo ploníku chluponosného a chmerku vytrvalého.
Součástí těchto společenstev je řada vzácných druhů, např.
křivatec český, locika vytrvalá, vzácné jestřábníky a chlupáčky. Na vrcholových plošinkách obohacených spraší se
vyskytují společenstva kostřavových teplomilných trávníků,
v nichž dominuje kostřava walliská spolu s trýzelem
škardolistým, modřencem tenkokvětým a fytogeograficky
mezním prvkem omanem německým. V rýhách rostou
teplomilné křoviny s převahou hlohů, růží a trnky, v jejich
lemech společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé. Na
vystupujících skalních ostrožnách lze pozorovat výrazný
rozdíl ve vegetaci osluněné jižní stěny s tařicí skalní a kostřavou sivou oproti zastíněné stěně severní, na které roste
především osladič obecný, kokořík vonný a metlička
křivolaká. Úpatí skal bylo zalesněno trnovníkem akátem,
který úspěšně postupuje roklemi do horních částí svahu.

Důvod ochrany
Skály na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy
proterozoických břidlic a významnými společenstvy skal
a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika
Jedná se o geomorfologicky a krajinářsky výraznou část
vltavského údolí v severní části Prahy. Samotná Baba
s romantickou zříceninou z poloviny 19. století je výrazným
krajinným prvkem.

Zoologie

Na území přírodní památky jsou přítomna společenstva skal,
skalních spár a drolin na strmých stěnách, vrcholové plošinky
místy obohacené spraší porůstají teplomilné trávníky. Rýhy
a rokle zarůstá nálet dřevin. Jde o bohaté naleziště teplomilné fauny. Území je pod antropickým
tlakem již od doby bronzové – na
navazující plošině bylo prokázáno
významné sídliště.
Poznámka: Evropsky významná lokalita Kaňon Vltavy u Sedlece byla
zařazena do národního seznamu. Je
disjunktní lokalitou složenou z nejcennějších partií Dolního Povltaví, kam
patří i přírodní památka Baba.
Neživá příroda
Z geologického hlediska jde o monotónní sled střídajících se drob a břidlic
kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika v přirozených
skalních výchozech. Břidlice jsou slabě
8
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Baba

0

Jedná se o významnou lokalitu teplomilných bezobratlých
živočichů. Z blanokřídlých zde žije řada vzácných druhů, např.
samotářské včely – Megachile apicalis, vyloženě jižní druh
Rophites algirus, zlatěnka Chrysis scutellaris. Z rovnokřídlého
hmyzu můžeme jmenovat cvrčivce
révového. Z velkého bohatství motýlů
zde najdeme např. můru osenici mnohoskvrnnou, vřetenušku Zygaena
laeta, modráska rozchodníkového
a nesytku šťovíkovou. Je zde i vzácný
stepní obaleč Pelochrista infidana
a velmi vzácný stepní pouzdrovníček
Coleophora galatellae. Létá tu otakárek ovocný a ostruháček kapinicový.
Z pavouků zde žije sklípkánek pontický,
stepník rudý, vzácný teplomilný slíďák
Alopecosa schmidti. Z obratlovců zde
bývá viděna ohrožená ještěrka zelená
a užovka hladká. Je tu hnízdiště poštolky obecné, z pěvců ťuhýka obecného a běžných křovinných druhů např.
50
100 150 200 m
pěnic.

Dominantou přírodní památky je zřícenina viničného lisu

Lesnictví

Péče o území

V území se nachází pouze jedna nevelká parcela, která je
vedena jako lesní pozemek. Ve skutečnosti je více než
z poloviny tvořena travním porostem na spraši. Zbytek
parcely je různověký nálet jasanu na ještě cca před 20 lety
převážně holou plochu. Vzhledem ke skutečnosti, že se
uvedený pozemek nachází v majetku hl. m. Prahy, jeho
obhospodařování jako „pastviny“ by nemělo činit formální
potíže. Lesní porost v jižní části území se nenachází na lesní
půdě, ale je veden jako ostatní plocha.

Po ukončení pastvy koz krátce po druhé světové válce bylo
dlouhou dobu jediným významným „managementem“
vypalování porostů způsobené jiskrami parních lokomotiv.
Území začalo silně zarůstat dřevinami, které posléze začaly
být odstraňovány ochranáři. Redukce dřevin je značně
obtížná jednak kvůli výmladkům a také díky náročnému
terénu. Přesto byl docílen značný úspěch v potírání akátu.
V redukci dřevin je třeba pokračovat alespoň v dosavadní
intenzitě.
9
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a těžbou kameniva byla odkryta Barrandova skála s unikátními ukázkami zvrásnění devonských hornin.

Barrandovské skály

Katastrální území

Hlubočepy, Malá Chuchle

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Plán péče

2016–2025

Jedná se o jeden z nejúplnějších palezoických profilů na světě
od svrchního ordoviku po nejvyšší část spodního devonu mezinárodní stratotyp stupně zlíchov. Významný skalní útvar
s pamětní deskou klasika české i světové paleontologie Joachima Barranda je opravdovou učebnicí geologie v přírodě
a častým cílem exkurzí. Necelý rok po smrti J. Barranda 14.
června 1884 tu byla slavnostně odhalena 4,8 metru dlouhá
a 1,5 metru vysoká železná deska s nápisem Barrande. Zdejší
pozemek přešel do správy Národního muzea v Praze. Barrandova skála se tak stala nejstarší geologickou rezervací na
území Rakousko-Uherska a možná i v celé Evropě. Společenstva teplomilné skalní stepi.

Výměra

11,57 ha

Neživá příroda

Nadmořská výška

195–280 m n. m.

Klasický geologický profil od svrchního ordoviku do devonu
(stupeň zlíchov). Unikátní ukázky zvrásnění a jiného tektonického postižení devonských hornin projevy souvisejícími
s variským vrásněním, stratotyp spodní hranice stupně
zlíchov (devon) související s lokalitou korálového obzoru
v lomu U kapličky. Velmi významná jsou též paleontologická
naleziště především ve spodním siluru a svrchní části
kopaninského souvrství svrchního siluru. Ze zkamenělin se
nalézají např. trilobiti rodu Odontochile a Reedops, koráli,
orthoceři, graptolit Testograptus testis, mlži Slava, Isiola,
Snoopyia insolita. Území je součástí typické oblasti výskytu
mezinárodního stupně prag (devon) a je místem typického
vývoje pražského souvrství ve facii dvorecko-prokopských
vápenců (stupeň prag, devon). Z významnějších zlomů je
území postiženo ve své západní části směrnými přesmyky
zdvojujícími vrstevní sled spodního siluru a ordoviku.

Levý svah údolí Vltavy mezi Malou Chuchlí a Barrandovským
mostem u ústí Hlubočepského údolí.
Ze stanice metra trasy B Smíchovské nádraží odjíždí autobus
č. 129. Vystoupíme na zastávce Malá Chuchle. Dáme se ulicí
Podjezd šikmo vpravo zpět a za železniční tratí přecházíme do
ulice Zbraslavská, nad námi se rozkládá chráněné území.
Národní přírodní památka ev. č. 752

Důvod ochrany
Mezinárodně významný geologický profil od spodního siluru
po nejvyšší část spodního devonu (mezinárodní stratotyp,
významný geologický útvar Barrandova skála) a naleziště
zkamenělin; významná společenstva teplomilné skalní stepi
s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika
Území tvoří skalnatý členitý velmi strmý svah s jihovýchodní
expozicí s nadmořskou výškou od 200 do 300 m. Svah byl
vymodelován erozní činností Vltavy. Dnešní podoba území
byla dotvořena člověkem – rozšiřováním zbraslavské silnice

Území tvoří černé břidlice spodního siluru (motolské
souvrství) prostoupené bazaltovými extrusemi a efusemi
(diabasy), tufitické břidlice a vápence svrchního siluru
(kopaninské a požárské souvrství) a vápence spodního
devonu (lochkovské, pražské a zlíchovské souvrství). Lom
U kapličky je od počátku 20. století znám jako jedno
z nejbohatších paleontologických nalezišť.

Barrandovské
skály

V ochranném pásmu pod hranou svahu nad Malou Chuchlí
jsou další významná paleontologická naleziště ve výchozech
motolského souvrství a ve spodních polohách kopaninského
souvrství. Převážně ve vyšších polohách kopaninského
souvrství jsou to staré sběratelské jámy v hlavonožcových
vápencích a bývalé lomy po těžbě vápenců vyšších poloh
požárského a v lochkovském souvrství. Půdy v území jsou
mělké málo vyvinuté rendziny s velkým podílem skeletu.
Svahy jsou překryty různě zrnitými zvětralinami, na úpatí
místy vrstvou sutě.

Barrandovské
skály
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Tyhle silné vrstvy se původně ukládaly vodorovně. Pak ale přišlo vrásnění a vrstvy vápenců se zprohýbaly, že to je až k nevíře

Botanika
Výchozy vápenců a diabázů hostí xerotermní společenstva
s kostřavou sivou s řadou vzácných druhů (sesel sivý,
bělozářka liliovitá, devaterníček šedý). Většina skalních srázů
však je zarostlá výsadbou akátu a mahalebky, jen ojediněle se
prosazují druhy původní šípákové doubravy jako je dub pýřitý
(šípák) a dřín.
Nejvýznamnějšími jsou společenstva skalních stepí – zvláště
v nich se vyskytují druhy jako sesel sivý, bělozářka liliovitá
tařice skalní a devaterníček šedý.
Zoologie
Přirozená teplomilná společenstva bezobratlých, z reliktních
stepních střevlíčků jsou zde Notiophilus rufipes, Harpalus
serripes, Panageus bipustulatus, motýli otakárek ovocný
a fenyklový, plži Pupilla sterri a Granaria frumentum. Dnes již
jen ojediněle je možno pozorovat ještěrku obecnou. Z ptáků

pěnice pokřovní, budníček menší, strnad obecný, nověji
hnízdí opět straka obecná.
Lesnictví
Chráněné území sestává ze dvou oddělených částí
propojených ochranným pásmem. Lesní porost je pouze
v jižní části u Malé Chuchle, kde navazuje na lesní porosty
ochranného pásma, jinak je území většinou bezlesé, na více
místech však v současnosti opětovně zarůstající dřevinami.
Zčásti druhotně zalesněno akátem, mahalebkou, borovicí
černou atd., nálety jasanu.
Péče o území
Je třeba hospodařit dle lesního hospodářského plánu a razantně redukovat náletové a výmladkové dřeviny na skalách.
Postupně odstraňovat akát a umožnit sukcesi k šípákové
doubravě, udržovat bezlesí na skalních ostrožnách.
11
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Trilobiti

Joachim Barrande

Mezi nejpopulárnější zkameněliny patří trilobiti. Označujeme tak příslušníky třídy vyhynulých členovců, jejichž tělo
bylo tvořeno třemi laloky. Objevili se ve starších prvohorách
(kambriu), asi před 550–530 milióny lety. Vyhynuli na konci
prvohor během nějaké katastrofy, která postihla Zemi na
rozhraní permu a triasu (před 251 miliony let). Jednalo se
o výlučně mořské živočichy, jejichž článkované tělo bylo
pokryto krunýřem. V průběhu životního cyklu trilobiti rostli
a čas od času malý, již nevyhovující krunýř svlékli a pořídili si
nový větší. Také díky tomu jsou jejich zkameněliny tak
hojné. Jeden šikovný trilobit se mohl postarat klidně o deset
zkamenělin. No a my bychom měli být tak šikovní, abychom
nějakou tu zkamenělinu našli.
Trilobiti patří mezi typické prvohorní živočichy – největšího
rozkvětu dosáhli ve svrchním kambriu a ordoviku, další
vrchol nastal v devonu. V permu přežívala už jen jediná
Phillipsiidae, při velkém vymírání na konci permu trilobiti
nadobro zmizeli. Dosahovali velikosti od 1 milimetru až po
90 centimetrů. Celkově bylo až dodnes popsáno více než
17 000 druhů trilobitů. Žili na mořském dně a živili se drobnými organickými zbytky. Proto se jim také říká zametači
mořského dna. Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak
při napadení. Mezi jejich úhlavní nepřátele patřili velcí
hlavonožci a dravé praryby.

Největší význam pro poznání geologie a paleontologie
zdejší oblasti mělo celoživotní dílo francouzského inženýra
Joachima Barranda, který působil od roku 1831 v Čechách.
Narodil se 11. srpna 1799 v městečku Saugues v jižní Francii.
Ve 22 letech jako nejlepší žák ukončil studia inženýrství
v Paříži. Před rokem 1830 byl angažován francouzským
králem Karlem X. jako učitel a vychovatel jeho vnuka Jindřicha ze Chambordu. V červencové revoluci roku 1830 však
byli Bourboni vyhnáni z Francie a putovali po Evropě.

Ano chodilo se poblíž do baru na rande, ale ten nápis má připomínat Francouze, který se proslavil zrovna v Čechách

12

Rakouský císař Ferdinand V. nabídl Francouzům pobyt na
zámku v Buštěhradě a od roku 1832 dokonce na Pražském
hradu! A tak se naplnil osud Joachima Barranda. Při jedné
z procházek po pražském okolí objevil zkameněliny trilobitů. Ty ho zaujaly natolik, že jim nakonec věnoval většinu
svého času. V roce 1833 francouzský královský dvůr odejel
z Prahy, ale Barrande tu zůstal. Více než padesát let svého
života věnoval sbírání a vědeckému zkoumání prvohorních
zkamenělin v okolí Prahy. Mohl si to dovolit, protože díky
přátelství s Jindřichem ze Chambordu (který se nikdy nestal
francouzským králem), byl finančně zajištěn (Barrande byl
jedním ze správců Jindřichova majetku). Barrande ve
dvaadvacetisvazkovém díle Systeme silurien du centre de la
Boheme popsal na více než 6000 stranách přes 3600 nových
druhů vyhynulých živočichů. Je to největší vědecké dílo, které bylo kdy napsáno jedním člověkem. Oblast mezi Plzní
a Prahou nazvali geologové na vědcovu počest Barrandien.
Jeho jméno nese i blízká pražská čtvrť Barrandov. Na jeho
odkaz navázalo několik generací českých vědců, kteří zdejší
lokality proslavili po celém světě především fundovanými
popisy bohatství zkamenělin pravěkého světa.
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Cikánka I
Území se nalézá na plochém vápencovém hřbetu severně od
osady Cikánka u Radotína. Je představováno mírně vyklenutým pahorkem, spadajícím na severozápadě a západě do
stržovité rokle. Od západu, severu a severovýchodu je území
obklopeno polem, na jihu sousedí s opuštěnými vápencovými
lomy.
Ze stanice metra Luka použijeme autobus č. 255. Vystoupíme
na zastávce Maškův mlýn a vracíme se zpět. Po pravé straně
vede pěšina strání vzhůru. Po čase narazíme na červenou
turistickou značku. Na náhorní plošině bude vpravo od nás
chráněné území Cikánka II. Upozorňujeme, že jeho lokalizace
není jednoduchá. Cestou se nám otevírá vpravo pěkný pohled
na historické lomy Na Cikánce a současný dobývací prostor
lomu Slivenec. O 150 metrů dále na sever jsme u chráněného
území.
Národní přírodní památka ev. č. 1121
Katastrální území

Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2015–2029

Výměra

4,55 ha

Nadmořská výška

310–332 m n. m.

stržovité rokle. Od západu, severu a severovýchodu je území
obklopeno polem, na jihu sousedí s opuštěnými vápencovými lomy. V lomech se těžily již od 13. století růžové
slivenecké vápence. Dlouhodobě opuštěný lom „Na skále“,
situovaný jižně, je chráněn v kategorii přírodní památka
s názvem Cikánka II.
Území bylo v minulosti využíváno jako pastvina, patrně od
konce 2. světové války pastva ustala. Rokle, lemující
vrcholovou plošinu s kavylovým trávníkem ze severozápadu,
západu a částečně i z jihu, s hlubší půdou a stinnějším
mikroklimatem již téměř zcela zarostla dřevinami, především
svídou krvavou, bezem černým, hlohy, růžemi, ptačím
zobem, trnkou, dřínem obecným. Na západním svahu rokle
zůstávají už jen malé plošky širolistých suchých trávníků
o velikosti vždy několik metrů čtverečních.
Neživá příroda
Geologickým podkladem jsou spodnodevonské vápence
pražského souvrství (stupeň prag) a zlíchovského souvrství
(stupeň zlíchov). Povrch plošiny je tvořen hnědočervenými
mikritovými řeporyjskými vápenci pražského souvrství, v nejseverozápadnější části již jsou pravděpodobně vápence
zlíchovské. Přirozené skalní výchozy jsou ve svazích strže
a tvoří strmě ukloněná žebra. Na svazích se nacházejí mělké
protorendziny, na plochém hřbetu rendziny.
Botanika

Důvod ochrany
Skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi.
Charakteristika
Území se nalézá na plochém vápencovém hřbetu severně od
osady Cikánka u Radotína. Je představováno mírně vyklenutým pahorkem, spadajícím na severozápadě a západě do

Původně šípáková lesostep, po odlesnění vznikla náhradní
xerotermní travinná a keřnatá společenstva. Pastvina se
společenstvem smělku štíhlého a kavylu Ivanova. Typické
druhy jsou ostřice nízká, čekanice porýnská, kostřava žlábkatá, kostřava walliská, především pak kavyl Ivanův, který má
právě zde svůj plošně největší výskyt na území Prahy.
Z dalších druhů je možno uvést sasankovku lesní, chrpu
chlumní, prvosenku jarní, koniklec luční český, kavyl vláskovitý, smělek štíhlý, lipnici úzkolistou, bojínek tuhý a ožanku
kalamandru.
Je zde vyvinuta řada společenstev trávníků.
Teplomilný trávník s dominancí kavylu Ivanova na poměrně
plochém terénu - „kavylová step“, dále úzkolistý suchý
trávník, slabě zapojený nízký kostřavový trávník na svažitém
terénu s mělkou půdou na západním a jihozápadním svahu
(„skalní step“), širolistý suchý trávník, trávník s dominantní
válečkou prapořitou na hlubší půdě na hraně plošiny a severním a jihovýchodním svahu.

Cikánka I

Zoologie
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Rozsáhlá teplomilná skalní step hostí řadu druhů
bezobratlých. Bylo zjištěno 278 druhů motýlů, např. otakárek
fenyklový a přástevník medvědí, z brouků krytohlavec Coptocephala quadrimaculata, nosatčík Apion interjectum
(monofág na jetelovci chlumním), krytonosec Phrydiuchus

Kavyly představují pozdrav ze širokých stepí východní Evropy. Pokud je jich víc pohromadě a zafouká trochu vítr,
začíná člověk tak trochu rozumět ruské duši

topiarius (na šalvěji luční). Poměrně vysoké procento (15%)
reliktních druhů svědčí o přírodní zachovalosti území.
Střevlíkovití brouci jsou bioindikačně významnou skupinou.
Bylo zjištěno 50 druhů, např. Harpalus caspius roubali
a Panagaeus bipustulatus. Menší význam mají obratlovci.
Běžná je ještěrka obecná, vzácně se vyskytuje ještěrka
zelená. Z ptáků hnízdí např. linduška lesní, budníček menší,
ťuhýk obecný a skřivan polní.
Lesnictví
V minulosti byla tato oblast zalesněna. Při následujícím
zemědělském využití – především pastvou došlo k odlesnění.
V současné době je zde bezlesí.
Péče o území
Důsledná každoroční likvidace výmladků invazních druhů
dřevin (pámelníku, žanovce, akátu), invazních druhů bylin
(celíku) a redukce expanzivních dominantních trav (třtiny

křovištní a ovsíku vyvýšeného). U pámelníku, žanovce, akátu,
třtiny křovištní a celíku obrovského je dlouhodobým cílem
jejich vyhubení na území a v jeho ochranném pásmu pomocí
vyřezávání nebo pastvy a současného použití herbicidů.
Použití herbicidů je nutné, protože samotné vyřezávání/kosení/pastva je nedokáže dostatečně oslabit. Použití
herbicidů sice ovlivňuje i bezprostřední okolí druhů v
trávníku, ale vytváření porostních mezer s volnou půdou je
prospěšné pro uchycování konkurenčně slabých druhů.
Porostní mezery jsou přirozeným strukturním prvkem
suchých trávníků. Třtina křovištní se bohužel vyskytuje hojně
v blízkém i vzdáleném okolí. Z těchto ploch se třtina bude
soustavně šířit, vyhubení bude proto velmi obtížné až
nemožné. U akátu v rokli zarostlé dřevinami lze předpokládat
jeho odumření v dlouhodobém horizontu, neboť nesnáší
zastínění dřevinami a v zástinu se nezmlazuje ani ze semen,
ani z kořenových výmladků.
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Cikánka II
Území zaujímá starý opuštěný lom "Ve skále" severně od
dobývacího prostoru lomu Cikánka na levém svahu Radotínského potoka.
Ze stanice metra Luka použijeme autobus č. 255. Vystoupíme
na zastávce Maškův mlýn a vracíme se zpět. Po pravé straně
vede pěšina strání vzhůru. Po čase narazíme na červenou
turistickou značku. Na náhorní plošině bude vpravo od nás
chráněné území. Upozorňujeme, že jeho lokalizace není
jednoduchá. Cestou se nám otevírá vpravo pěkný pohled na
historické lomy Na Cikánce a současný dobývací prostor lomu
Slivenec. O 150 metrů dále na sever je chráněné území
Cikánka I.
Přírodní památka

ev. č. 2091

Katastrální území

Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

0,1 ha

Nadmořská výška

290–300 m n. m.

Důvod ochrany
Opěrný stratigrafický profil stupně lochkov-prag (devon)
k mezinárodnímu stratotypu této hranice v přírodní rezervaci
Homolka u Velké Chuchle. Dále se jedná o významné paleontologické naleziště.
Charakteristika
Území přírodní památky tvoří staré opuštěné lomy, souhrnně
označované „Ve skále“. Jde o pozůstatky historické těžby
jednoho z lomů tzv. sliveneckých mramorů. Podle mapy ve
vyhlašovacím předpisu jsou chybně lokalizovány na západní
straně malého údolí mimo vlastní lom. Bývalé lomy jsou
jedny z původních slavných sliveneckých lomů, kde je těžba
vápenců datována již od 13. století. Až do roku 1923 byly tyto
lomy majetkem rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Těžba v lomu
v blízkosti přírodní památky probíhala
takřka nepřetržitě až do roku 2015, kdy
toto poslední ložisko mramoru bylo
vytěženo. V tomto lomu se natáčely
některé scény filmu Černí baroni.
Neživá příroda
Geologicky je předmět ochrany tvořen
vrstvami při rozhraní mezi vápenci lochkovského souvrství a sliveneckými vápenci pražského souvrství. V těchto polohách
byly zjištěny význačné paleontologické
16
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nálezy – trilobiti Platyscutellum formosum slivenecense,
Crotalocephalus albertii, Pragoproetus pragensis, ramenonožec Dalejodiscus subcomitans aj. V horní části blízké stěny
lomu vychází na povrch facie řeporyjských vápenců pražského souvrství.
Botanika
Předtím, než zdejší krajinu začal ovlivňovat člověk, byla
oblast pravděpodobně porostlá šipákovou lesostepí, stepní
společenstva se původně vyskytovala pouze na nejvíce
exponovaných stanovištích. Současný vegetační kryt území
podle mapy ve vyhlašovacím předpisu představuje
dřevinami zarůstající dno a svah údolí. Na jihovýchodním
okraji byla na svahu nad lomem v minulosti vysazena borová
kultura na stanovišti teplomilné doubravy. Druhově
nejbohatší je xerotermní trávník na ploše nad očíslovaným
profilem, v němž roste několik druhů zařazených do Černého
a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR - devaterník šedý,
locika vytrvalá, kostřava waliská, kavyl vláskovitý, vousatka
prstnatá a ostřice nízká. Místy se nacházejí i ostrůvky
širokolistého xerotermního trávníku s válečkou prapořitou,
sveřepem vzpřímeným a pro Český kras typickým pcháčem
bělohlavým. Na tomto stanovišti roste též nepůvodní len
rakouský. Na sutích v bezprostředním okolí profilu byl zjištěn
hojný výskyt ožanky hroznaté. Dále jmenujme dřín
obecný a hořeček brvitý.
Území přírodní památky tvoří staré opuštěné lomy, souhrnně označované „Ve skále“.
Jde o pozůstatky historické těžby jednoho z lomů tzv. sliveneckých mramorů

Zoologie
Z měkkýšů jsou zaznamenány dva druhy červeného seznamu, oba vázané na vápencové výchozy: Granaria frumentum a Pupilla sterri.
Mezi střevlíky byl zaznamenán xerotermní Harpalus caspius
roubali a Panagaeus bipustulatus a též chráněný prskavec
větší a prskavec menší. Pozornost zasluhují především motýli
jako pestrobarvec petrklíčový, dlouhozobka chrastavcová,
lišaj pryšcový, lišejníkovec malý, bělásek hrachorový,
modrásek hnědoskvrnný, okáč metlicový a soumračník
žlutoskvrný.

Cikánka II

Z ptáků uveďme bělořita šedého,
pěnici vlašskou, pěnici hnědokřídlou
a lindušku lesní a ze savců kunu skalní,
myšici lesní a myšici křovinnou.
Lesnictví
V minulosti byla tato oblast zalesněna. Při následujícím zemědělském
využití – především při pastvě, došlo
k odlesnění. V současné době je zde
bezlesí.
Péče o území

zarostlý křovinami, je nyní odkrytý a v lokalitě probíhají
každoročně práce s cílem redukovat náletové křoviny,
zejména trnku a trnovník akát, s hojným výskytem v ochranném pásmu přírodní památky.
Též dochází ke kosení třtiny křovištní na odvalech bývalého
lomu s cílem vytvořit pod-mínky pro samovolnou tvorbu

teplomilných trávníků. V horní části profilu se po redukci keřů
objevují hojně kavyly.
V těsné blízkosti se nachází činný vápencový lom, jehož
provoz však lokalitu neovlivňuje. V blízkosti území došlo
k dost nešťastné snaze o rekultivaci svahů, spočívající
v deponii navážek různého původu.

Zkamenělý život
Samozřejmě, učíme se o tom ve škole. Ale co si budeme povídat,
málokoho to zajímá a skoro nikdo tomu nerozumí. Ale naštěstí
existuje pořád dost zvídavých lidí, kteří by chtěli vědět – jak je
stará zeměkoule, proč jsou ty hromady kamení tak různé a tak
dále. V průběhu posledních staletí se geologové rozhodli, že to
nenechají všechno na Pánubohu a zkusí přijít s nějakými
vědeckými teoriemi, pokud možno podloženými i věcnými
důkazy. A těch je zrovna v Praze hromada velká skoro jako toho
kamení. Postupně badatelé přišli na to, že život na Zemi se
vyvíjel a nabýval nejrůznějších forem. Noví tvorové vznikali a jiní
zanikali. Dokonce podle vzniku a zániku živočišných (ale i rostlinných) druhů můžeme dělit historii Země do nejrůznějších
kapitol – ať již se jedná o prvohory, jemnější dělení (kambrium)

a tak dále. Právě na území Prahy se nachází takové bohatství
zkamenělin, že mají paleontologové ještě na dlouho o práci
postaráno. A zdejší naleziště jsou tak bohatá a dobře zachovaná,
že sem přijíždějí vědci z celého světa. Právě vrstvy na některých
místech Prahy slouží jako srovnávací měřítko pro obdobné
(obvykle hůře zachované) vrstvy třeba v Patagonii. Naší národní
ctí, ale i povinností, je proto příslušná místa chránit a uchovávat
je pro budoucí generace. Měli jsme i trochu štěstí, že právě
k nám osud zavál Joachima Barranda. Zanechal po sobě nejen
sídliště Barrandov, ale i prvohorní pánev Barrandien a neobyčejně rozsáhlé vědecké dílo. Od jeho dob již navštívili
chráněná území Prahy tisíce geologů, paleontologů i prostých
milovníků přírody doslova z celého světa.

Profil, v minulosti z velké části
17

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

zaznamenal již dříve. Je možné, že zdejší lokalita je vůbec
první Barrandovo naleziště.

Ctirad
Přírodní památka se nachází na severním okraji návrší Děvín
nad Zlíchovem, její součástí je zářez silnice u Dívčích hradů
a opuštěný lom východně pod železnicí.
Od stanice metra trasy B Smíchovské nádraží jedeme
autobusem č. 231. Vystoupíme na stanici Dívčí hrady.
Přejdeme železniční trať a ulicí U Dívčích hradů dojdeme ke
chráněnému území.
Přírodní památka

ev. č. 1117

Katastrální území

Radlice, Smíchov

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2011–2020

Výměra

6,44 ha

Nadmořská výška

230–314 m n .m.

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil motolským až přídolským souvrstvím, naleziště řady druhů fosilních organismů, dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v siluru a devonu a vývoj
života v tomto období. Předmětem ochrany je také několik
typických nalezišť zkamenělin mezinárodního významu
a xerotermní společenstva na zbytcích přirozených skalních
výchozů.
Charakteristika
V době odkryvu geologických profilů při lokální těžbě
vápence v lomech zde bylo nejspíš jedno z prvních nalezišť
zkamenělin. Jednalo se o lom „Konvářka“ v místech rokle
ústící do ul. U Dívčích hradů a Bílá skála pod železniční tratí,
nyní zastavěný a několik menších lokálních lomů. Lokalita je
klasickým nalezištěm Joachima Barranda, který to sem
neměl ze svého bydliště Na Újezdě daleko. Byl informován od
hraběte Kašpara Šternberka, předsedy Společnosti pro
založení Českého vlasteneckého muzea, jenž zde nálezy
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Území protíná ve skalním zářezu ve svahu nad Zlíchovem
železniční trať „Buštěhradské dráhy – Pražský Semmering“,
zprovozněné v roce 1872. Zářez do skal odkryl vápencové
lavice pražského souvrství, viditelné z celého vltavského
údolí.
Neživá příroda
V zářezu silnice leží významné odkryvy v motolském,
přídolském a kopaninském souvrství siluru; v opuštěném
lomu pod železnicí vystupují i vápence spodního devonu
(pražské souvrství). Klasické naleziště zkamenělin, např.
trilobiti Odontochile hausmani, Reedops cephalotes.
Odkryvy jsou převážně umělé (bývalé lomy), nicméně
původní srázy ostrého zářezu Vltavy jsou patrné. V 19. století
se v oblasti chráněného území těžily silurské a devonské
vápence na výrobu vápna (obdobně jako na dalších místech
v Praze). Ovšem zdejší lomy se nacházely poměrně blízko
vlastního města a tak právě zde můžeme mluvit o začátcích
české paleontologie. Sem mířily kroky prvních sběratelů
zkamenělin. Mezi nimi i proslulého Joachima Barranda, který
bydlel na nedalekém Újezdě. Jak uvádí Kořenský, v roce 1833
při procházce našel tento muž v rokli Bílá skála první trolobity
a hlavonožce. Lom Bílá skála (ležel na sv. okraji území)
popisuje ve svých geologických výletech r. 1897 prof. Počta.
Profil silurských vrstev je důležitým dokladem geologického
vývoje na hranici wenlock-ludlow. V té době v okolí docházelo k sopečné činnosti a tak na většině jiných lokalit je
vrstevní sled přerušen, zde se zachoval bez přerušení.
Botanika
Vegetaci dnes tvoří náhradní společenstva skal a strmých
strání s řadou druhů význačných pro vápencový podklad. Na
nejvíce exponovaných místech na zachovalých částech
přirozených svahů, ve spárách skal a zejména na výchozech
strmých stěn a mírně ukloněných skalních stupních, lze
pozorovat hercynskou skalní vegetaci s kostřavou sivou.
Vzhledem k tomu, že podkladem je bazická hornina a nejedná se o svahy extrémně strmé, je možné společenstvo
zařadit mezi kostřavovou vegetaci středočeských a severočeských minerálně bohatých skal, pro kterou je charakteristická přítomnost dominantní kostřavy sivé, doprovázené
skupinou vytrvalých bazifilních a teplomilných druhů. Pouze
ostrůvkovitě, na nejteplejších mírných sklonech s hlubší
protorendzinou, v nezapojených plochách a na místech
vystupujících skalek, je možné identifikovat společenstva
úzkolistých suchých trávníků zastoupená středočeskými
a severočeskými skalními stepmi s kostřavou walliskou.
Podstatná část výslunných svahů je tvořena subkontinentálními širokolistými suchými trávníky. Místy jsou porosty
značně ochuzené a tvořené pouze sveřepem vzpřímeným.
Cenný je zejména severní svah obrácený ke Konvářce, kde se

Lavice vápenců představují bohaté naleziště vyhynulých mořských živočichů

v zachovalém květnatém porostu válečky prapořité vyskytuje
ohrožený hořeček brvitý.
Zoologie
Z měkkýšů se tu vyskytuje teplomilný pontický plž páskovka
žíhaná. Z fytofágních brouků zde byly zjištěny reliktní druhy,
z mandelinkovitých Galeruca pomonae a z nosatcovitých
Apion jaffense. Z hlediska motýlí fauny jsou nejcennější
severně exponované teplomilné širokolisté trávníky nad ulicí
U Dívčích hradů s porostem sveřepu vzpřímeného a válečky
prapořité a skalní stepi na vápencových stěnách s východní
expozicí v železničním zářezu nad ulicí Nový Zlíchov. Na
lokalitě bylo zaevidováno celkem 612 druhů motýlů, z toho
46 druhů indikuje kvalitu stanoviště.
Z hnízících druhů ptáků jsou v křovinaté stráni v současnosti
potvrzovány mimo jiné např. rehek domácí, linduška lesní,
pěnice slavíková a konopka obecná.
Lesnictví
Lesní porost v západní části lokality a na svazích rokle je
tvořen především lípou srdčitou, dubem letním, javory
mléčem a babykou, habrem obecný, borovicí lesní a částečně
též dubem červeným, trnovníkem akátem a modřínem
opadavým, což nejsou vhodné dřeviny pro toto území.
Péče o území
Území bylo historicky využíváno jako pastvina. Péče spočívá

v redukci náletových křovin, zejména růže, trnky a hlohu na
náhorní plošině a částečně na východním a severním svahu.
Ve svazích jsou křoviny ponechávány volně rozvolněné jako
kryt pro zvěř a ptáky. Náhorní plošina a východní i severní
svahy jsou vesměs jednou ročně vypásány řízenou pastvou
smíšeným stádem ovcí a koz vždy po dobu 2 – 3 týdnů. Řízená
pastva zde každoročně probíhá od roku 2001, vždy v jinou
dobu, než v roce předcházejícím. Nedopasená tráva je podle
potřeby pokosena. Západní část náhorní plošiny, malá louka
u lesa a meze kolem pěšiny směrem k vodárenské věži jsou
koseny jednou až dvakrát ročně mozaikovou sečí, tedy
s ponecháním částí travního porostu pro dokončení vývoje
některých druhů hmyzu. Veškerá pokosená hmota je
odvážena k ekologické likvidaci.
Území je hojně navštěvováno, to se projevuje místy velmi
intenzivním sešlapem a přítomností drobného komunálního
odpadu, který je třeba pravidelně po neukázněných
návštěvnících uklízet.
Pro zajímavost
Pověst O dívčí válce situuje hrad Děvín naproti Vyšehradu do
těchto míst. Osídlení tohoto druhu zde však doloženo není.
Nad Žvahovem na Děvíně skutečně stával hrad Děvín, ale
založený až ve středověku. Ovšem západně od Ctiradu asi
čtyři km vzdušnou čarou se nacházelo Butovické hradiště,
které není z Vyšehradu vidět. Takže kdo ví …?
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Černé rokle
Stráň na levém břehu Šachetského potoka mezi Kosoří
a Radotínem. Chráněné území se rozkládá většinou své
rozlohy na území Středočeského kraje a leží v CHKO Český
kras.
Od nádraží Radotín jedeme autobusem č. 120. Vystoupíme
na stanici V Sudech a dáme se ve směru jízdy. Odbočujeme
vlevo cestou V Sudech. Území se rozkládá vpravo od nás.
Národní přírodní památka ev. č. 2449
Katastrální území

Kosoř, Radotín

Zřizovací předpis

usnesení č. 262
Rady Středočeského KNV

Plán péče

2015–2024

Výměra

13,26 ha

Nadmořská výška

230–330 m n. m.

Důvod ochrany
V minulosti zcela odlesněné, nyní zarůstající stráně jsou
především geologicky a palentologicky mezinárodně
významným územím se stratotypem hranice mezi stupni
lochkov a prag. Na skalních stepích, stepních trávnících
a v opuštěných lomech se vyskytuje význačná květena,
bryoflóra a mykoflóra i bohatá entomofauna (studováni byli
zejména motýli).
Neživá příroda
Geologický podklad území je velmi dobře odkryt ve dnes již
opuštěných lomech i v přirozených skalních výchozech. Je
tvořen spodnodevonskými vápenci stupňů lochkov a prag.
Hranice mezi oběma stupni je nejlépe odkryta v opuštěných
lomech v severozápadní části chráněného území. Zde byl
také v roce 1958 stanoven původní stratotyp této hranice.
Studovaný profil patří mezi nejlépe zpracované referenční
geologické profily této hranice na světě a slouží zároveň i jako
stratotyp lochkovského a pražského souvrství.
Mladší stupeň lochkov je tvořen tmavě šedými až černými,
velmi jemně zrnitými vápenci s vložkami tmavých vápnitých
břidlic. Jedná se o radotínské vápence lochkovského
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souvrství. Střídání zrnitosti uprostřed vápenců i vložky břidlic
svědčí o činnosti mořských proudů, které střídavě, patrně
v závislosti na klimatických změnách, přinášely hrubší
a jemnější materiál.
Radotínské vápence obsahují hojné zkameněliny. Častí jsou
zejména ramenonožci, velcí mlži, plži, rovní hlavonožci
a trilobiti. Ke vzácnějším patří zbytky pancéřnatých ryb a části
krunýřů až přes 1 m dlouhých členovců.
Na lochkovské souvrství souhlasně nasedá pražské souvrství,
které je zastoupeno facií vápenců dvorecko-prokopských.
Jedná se o světle šedé kalové vápence s nápadnou hlíznatou
stavbou. Pravidelné střídání vrstev s různým podílem jílové
složky snad i v těchto případech odráží periodické klimatické
změny.
Na hranici obou souvrství došlo ke globálnímu změlčení
(poklesu mořské hladiny), které je označováno jako lochkovsko-pražský hraniční event. Vyšší dvorecko-prokopské
vápence se usazovaly již v klidném a patrně hlubším prostředí
s omezenou činností proudů. Vystupují jak v opuštěných
lomech, tak tvoří přirozené výchozy “V Sudech” v severozápadní části Černé rokle pod prvními domky obce Kosoř.
Tyto vápence jsou na zkameněliny chudší, obsahují však
pěkně zachované zbytky trilobitů, mlže, ramenonožce
a velmi drobné jehličkovité schránky tentakulitů.
Botanika
Území s převládajícími jižně ukloněnými svahy spadajícími do
údolí Kosořského (Šachetského) potoka, na kterých převládá
nelesní vegetace. V horní nejsušší části svahů nalezneme
xerotermní trávníky a v místě přirozených skalních výchozů
společenstva skalních stepí, které lokálně přecházejí v plošně
velmi omezené porosty šipákové doubravy. Na styku lesních
porostů s xerotermními trávníky a na dalších příhodných
místech se vyvinula přírodovědecky cenná lemová křovinná
společenstva s bohatým bylinným patrem. Na těchto
biotopech byla zaznamenána řada ohrožených druhů,
zejména kruštík tmavočervený, sasanka lesní a jako asi
největší pozoruhodnost třezalka ozdobná, která tu
v posledních letech však již nebyla potvrzena. Vzhledem
k absenci pastvy však travinné porosty plošně zarůstají
druhově chudými teplomilnými křovinami. Největší narušení
vegetačního pokryvu území představují vysázené porosty
nepůvodního akátu a borovice černé. Většina přirozených
lesních porostů je omezena převážně na spodní vlhčí část
údolí: v dolní části svahů to je habrová doubrava s dosti
chudým bylinným patrem, v nivě potoka pak zlomky
potočního luhu.
Velkou část plochy území pokrývají antropogenní lokality
opuštěných lomů, kde se v průběhu sukcese vyvinuly porosty
xerotermních bylin a křovin odpovídající přirozeným
podmínkám.

Geologický podklad je odkryt ve dnes již opuštěných lomech i v přirozených skalních výchozech. Je tvořen spodnodevonskými vápenci,
které se především v minulém století těžily na tzv. pražskou mozaiku – drobná grafická díla na pražských chodnících,
která patřila k pozoruhodnostem Prahy

Z hlediska výskytu mechorostů je tato rezervace velmi
zajímavá, především co se týká druhů, které se nacházejí na
výslunných skalách nad roklí. Vzácné a ohrožené druhy jsou
např. třásnatka šupinatá, pározub srdčitý, tučnolístek tuhý
nebo bokoplodka kostrbatá. Z vřeckovýtrusných hub zde byl
zjištěn např. velmi vzácný chřapáč Stevensův.
Zoologie
Bohatá fauna bezobratlých, z nichž byli systematicky
studováni zejména motýli. Na otevřené stepní biotopy jsou
vázány trávníčci Elachista heringi, drsnohřbetka Oegoconia
quadripuncta, zavíječ Eurhodope rosella, otakárek fenyklový,
okáč skalní, soumračník Pyrgus carthami. Na úživnější
sveřepové porosty jsou vázány druhy: plochuška Agonopterix
kaekeritziana, soumračník Spialia sertorius. V lesních
porostech se vyvíjejí druhy: vakonoš Narycia duplicella,
pouzdrovníček Coleophora kuehnella. Z dalších nápadných
druhů se tu vyskytuje babočka jilmová, velmi vzácně babočka
osiková. V údolí u potoka se vyskytuje batolec duhový
a červený. Plazem charakteristickým pro stepní stanoviště je
užovka hladká. Z ornitologického hlediska stojí za zmínku
především hnízdění výra velkého. Ze savců zde žije např. kuna
skalní.

Péče o území
Péče o rostliny spočívá v odstraňování dřevin zarůstajících
skalní a suché trávníky, v prvé řadě dřevin nepůvodních –
akátu, žanovce měchýřníku a borovice černé. Zvláštní péči je
třeba věnovat třezalce ozdobné a vyřezávat přednostně
dřeviny na její lokalitě. Jedná se především o svídu krvavou,
ptačí zob, případně borovici černou. V dubohabřině
a teplomilné doubravě je žádoucí snížit a udržet zakmenění
na 0,7 pro světlomilné druhy – sasanku lesní, ostřici Micheliovu a další.
Veškerá managementová opatření by z hlediska společenstev teplomilných bezobratlých vázaných na bezlesí měla být
obecně zaměřena na kontinuální likvidaci expanzivní
a invazní vegetace zarůstající plochy stepí a skalních stepí,
s cílem zamezit dalšímu zmenšování a fragmentaci těchto
lokalit.
Pro příznivou perspektivu těchto společenstev bude potřeba
zintenzivnit stávající management, v ideálním případě
pomocí řízené pastvy, eventuálně kosením (např. potřebné
zavedení mozaikovité seče na degradujících lučních
porostech při severní hranici území).
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Jiroušek

Miluji letecké pohledy – dávají mi nadhled. V popředí vidíme tzv. Sudy – přirozenou modelaci vápenců v Černé rokli,
pod nimi odvaly v bývalých lomech.
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A v pozadí lomy činné – např. lom Špička i lomy již opuštěné např. Cikánka
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Neživá příroda

Dalejský profil
Zaujímá levý svah Dalejského údolí mezi okrajem obce Řeporyje a okrajem obce Holyně (zahrádkářské kolonie v údolí
Dalejského potoka).
Od stanice metra Stodůlky použijeme autobus č. 130. Vystoupíme na zastávce Řeporyjské náměstí. Pokračujeme kousek
ve směru jízdy a poté Dalejskou ulicí. Před podjezdem
železniční traťi odbočujeme vlevo Mládkovou ulicí. Ve svahu
nad námi je chráněné území.
Národní přírodní památka ev. č. 743
Katastrální území

Holyně, Řeporyje, Stodůlky

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Plán péče

2016–2025

Výměra

23,78 ha

Nadmořská výška

280–340 m n. m.

Důvod ochrany
Klasický geologický profil ordovikem, silurem a spodním
devonem s řadou mezinárodně významných geologických
odkryvů a nalezišť zkamenělin; významná společenstva
vápnomilných a teplomilných skalních stepí s výskytem
chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika
Větší část území byla v minulosti pozměněna kromě výsadeb
nepůvodních dřevin a zemědělskou činností také činností
těžební. V území se nachází jednak řada opuštěných lomů,
jednak rozsáhlé odvaly hlušiny.
Jsou zde typové lokality řady druhů popsaných z českého
paleozoika. Týká se to především lokalit Nad Trunečkovým
mlýnem – svrchní motolské souvrství, Arethusinová rokle –
svrchní motolské souvrství, Cromusová stráň a Mušlovka –
střední a svrchní polohy kopaninského souvrství, Černý lom –
přídolské souvrství (požárské souvrství) a lom U kantiny –
hraniční polohy pražského a zlíchovského souvrství.

Území představuje souvislý průřez svrchnoordovickými až
spodnodevonskými horninami, které upadají k jihovýchodu
a jsou na řadě míst tektonicky porušeny systémem radiálních
zlomů. Zastižena jsou tato souvrství: kosovské (svrchní
ordovik), svrchní polohy litohlavského souvrství, motolské
souvrství, kopaninské souvrství, požárské souvrství (dříve
přídolské souvrství) – silur, lochkovské souvrství, pražské
souvrství, zlíchovské souvrství – devon. Je zde klasický
geologický profil silursko-devonskými usazeninami, ovlivněnými ve spodních partiích silným basaltovým vulkanismem. V dnes opuštěných lomech jsou zachovány vrstevní
sledy umožňující mj. detailní biostratigrafický výzkum.
Prakticky celý vrstevní sled je silně fosiliferní a tak jeho
odkryvy představují zároveň klasické paleontologické lokality
již od dob Joachima Barranda. Geologický profil odkrytý
v lomu Mušlovka představuje opěrný profil k mezinárodnímu
stratotypu hranice ludlow-přídolí, který byl v roce 1984 vyhlášen Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě.
Profil je číslován od nejstarších vrstev k nejmladším a číslování je udržováno pracovníky ČGS v Praze. Čísla odpovídají
místům odběru vzorků pro detailní konodontovou biostratigrafii. Pro účely popisu opěrného profilu k mezinárodnímu stratotypu je zvlášť podrobně zpracován hraniční
interval mezi vrstvami č. 33–42. Opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow – přídolí v lomu Mušlovka je
zároveň standardním profilem pro konodontovou biostratigrafii. Území je častým cílem návštěv zahraničních
i našich geologů. Stratotyp této hranice s mezinárodní
platností je rovněž v ČR na vrchu Klonk u Suchomast.
Botanika
Ochranářsky významná jsou bylinná společenstva na částech
svahů, které nebyly narušeny lomy a výsadbou akátu. Jedná
se o teplo- a suchomilná společenstva skal hlinitých svahů
jižních expozic na minerálně silné, skeletovité, často vápnité
půdě, společenstva severních svahů rozšířená na karbonátových nebo bazických až ultrabazických silikátových
horninách a bylinná společenstva hlubších minerálně silných
půd teplých oblastí. Z vzácnějších druhů je zde sasanka lesní,

Jeden z geologických odkryvů v Dalejském profilu. Vrstvy vápenců zde tvoří synklinálu – česky bychom řekli prostě lavór

bělozářka liliovitá, dvojštítek hladkoplodý, křivatec český,
koniklec luční český a kavyl Ivanův. Celkově se zde vyskytuje
255 druhů rostlin.
Roste tu jediný český houbový endemit – hvězdovka Pouzarova (typová lokalita).
Zoologie
Jsou zde druhy bezobratlých typické pro skalní stepi, ze
střevlíkovitých brouků např. Licinus depressus a nosatčík
Apion austriacum.
Z ptáků můžeme uvést slavíka obecného, skřivana polního,
poštolku obecnou a konipasa horského, z plazů zde žije
ještěrka obecná.
Lesnictví

Dalejský profil
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Lesní porosty jsou sekundárního charakteru. Nacházíme zde
jednak výsadby, v nichž převažuje borovice černá a akát,
v menší míře borovice lesní a modřín opadavý, jednak porosty vzniklé z náletu jasanu ztepilého, břízy bradavičnaté
a osiky, doprovázené keři (vrba jíva, bez černý, hloh, ptačí zob
aj.) Akátové porosty jsou přestárlé a silně podrůstají bezem
černým. Bylinné patro lesních porostů je zcela změněné,
složené výhradně z ruderálních druhů nebo chybí.

z nepůvodních dřevin: akát, borovice černá, modřím, místy
smrk. Nejproblematičtější dřevinou je akát. Na některých
místech dosahuje zastoupení akátu cca 70–100%. To je
příčinou globální eutrofizace prostředí nesoucí s sebou
totální likvidaci bylinného patra a vzhledem k agresivnímu
šíření akátu i znemožnění nalétávání jiných dřevin. Na
odvalech lomů se vyskytují druhotné porosty tvořené
dominujícími náletovými dřevinami – břízou, jívou, osikou,
jasanem a borovicí. Z keřů pak ostružníkem, šípkem, svídou,
trnkou, ptačím zobem, hlohem, řešetlákem, skalníkem
a brslenem.
Péče o území
Během let 1999–2002 proběhla řada asanačních opatření ve
vybraných částech. Asanační zásahy se týkaly odstranění
náletových dřevin a v dalších letech likvidace jejich výmladků
(vyřezání a aplikace Roundup). Na dně lomu Mušlovka byl
v roce 1998 odstraněn porost topolů s výjimkou těch stromů,
jejichž kořenový systém stabilizuje severní stěnu a suť pod ní.
V lokalitě Černý lom došlo v roce 2001 k vykácení vzrostlých
topolů.

Lesní porosty jsou v současné době složeny téměř jen
24
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Divoká Šárka
Skalní partie a úbočí Šáreckého potoka mezi samotou Čertův
mlýn a vodní nádrží Džbán.
Z Vítězného náměstí se vydáme některou z tramvají po
Evropské. Vystoupíme ve stanici Divoká Šárka a kolem
McDonald se vydáme vpravo dolů.
Přírodní rezervace

ev. č. 2478

Katastrální území

Liboc, Vokovice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 12/1964 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

25,35 ha

Nadmořská výška

270–363 m n. m.

Důvod ochrany
Epigeneticky vzniklé soutěsky v buližníku a význačná společenstva rostlin a živočichů.

Šárka je významnou lokalitou archeologickou (osídlení
paleolitickým člověkem, neolitická keramika volutová, šárecké hradiště na Šestákově skále) známou i za hranicemi.
Celá oblast Šárky se nachází ve starosídelní oblasti, kde
člověk zasahoval do vývoje vegetace po sedm tisíciletí.
S výjimkou skalních stepí na nepřístupných místech zde
veškeré plochy nějakým způsobem dlouhodobě ovlivňovala
činnost člověka – pastevectví, spotřeba dřeva i rolnictví. Lesy
na přístupných plochách zmizely už dávno proto, že v okolí
Prahy byla velká potřeba dřeva, a pak také proto, že je člověk
přeměňoval na pole, sady, vinice a pastviny. Mozaika
otevřených ploch různého druhu zde byla odedávna
doplněna jen nevelkými lesními porosty. Šárecká oblast byla
trvale osídlena od nejstaršího pravěku – paleolitický člověk.
Od neolitu je zde trvalé osídlení rolnické a pastevecké.
Významnými objekty jsou hradiště na Šestákově a Kozákově
skále i pozdější slovanské hradiště šárecké, které zabíralo
značnou plochu. Spodní úsek, tzv. Horní a Dolní Šárka, jakož
i Lysolaje, dnes tvoří souvislou údolní zástavbu, výše v údolí
se táhl řetěz mlýnů (např. Čertův) a usedlostí.
Neživá příroda

Charakteristika
Území zahrnuje skalní soutěsky a zejména pravé úbočí údolí
Šáreckého (Litovického) potoka mezi vodní nádrží Džbán
a samotou Čertův mlýn, včetně plošin nad těmito
soutěskami.

Chráněné území je cenným krajinným celkem s význačným
geomorfologickým vývojem, který představuje epigenetické
údolí v proteozoických silicitech (buližnících). V nich byly
objeveny mikrofosilie – zkameněliny jednobuněčných organismů patřících mezi rostliny (a možná některé i mezi
živočichy). Jejich stáří se odhaduje na 650 milionů let a patří
tak k nejstarším zkamenělinám známým z území České
republiky. Půdy v území tvoří mozaiku od středně úživných až
kyselých rankerů po mezotrofní kambizemě, místy i hnědozemě na spraších.
Botanika

Divoká Šárka
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Geomorfologická členitost podmiňuje vznik různých
stanovištních podmínek, zejména strmé stěny soutěsek
vytvářejí kontrastující mikroklima, které podmiňuje vznik
rozdílných typů vegetace. Podél potoka jsou místy relativně
dobře vyvinuté porosty střemchové jaseniny. Na severních
stěnách soutěsek rostou chladnomilná společenstva
kapraďorostů, na jižních stěnách naopak teplomilná
společenstva s tařicí skalní. Na Kozákově skále bylo stanoviště
obohaceno o živiny z dávného osídlení, proto zde rostou
i druhové bohatá kostřavová společenstva s kavylem Ivanovým, smělkem štíhlým, modřencem tenkokvětým a česnekem šerým horským. Na terasách východně orientované
skály s obohacenou půdou se vyskytuje středoevropský
endemit violka trojbarevná skalní. Na oligotrofních
buližníkových skalách (Nebušické údolí a Dívčí skok) roste
zakrslá doubrava s vřesem obecným a metličkou křivolakou,
která byla pravděpodobně původním typem lesního porostu
na těchto skalách.

Přírodní rezervace Divoká Šárka představuje nejromantičtější údolí Prahy, které si našlo cestu i do Starých pověstí českých

Zoologie

vých porostech byly nalezeny vzácné mouchy koutule
Mormia pulcherrima a vzácná bodruška Konowia megapolitana.

Na skalních stepích žije řada druhů teplomilných bezobratlých, na chladném dně údolí a u paty severních expozic
skal nalézají vhodný biotop druhy montánní. Z měkkýšů to
Savčí faunu tvoří téměř čtyři desítky druhů, včetně 4 druhů
jsou teplomilní plži Chondrula tridens, Pupilla triplicata
netopýrů (n. velký, n. řasnatý, n. vodní a n. ušatý), hrabošíka
podzemního, myšky drobné a řady šelem
a Alinda biplicata bohemica, dále citlivé
včetně jezevce lesního a nepůvodního norka
Vertigo pusilla a na jediné lokalitě v Praze
amerického. Žije zde také řada druhů ptáků
byla nalezena (v současnosti už patrně vyvčetně druhů chráněných, uvádí se např.
mřelá) Balea perversa. Z významných reliktpěnice
vlašská, bělořit šedý a slavík obecný.
ních druhů stepních brouků zde byli zjištěni
ze střevlíkovitých např. Ophonus laticollis,
Lesnictví
Acupalpus interstitialis, z mandelinkovitých
Velké části území jsou zalesněny nepůvodClytra appendicina, Coptocephala unifasciními dřevinami: trnovníkem akátem, dubem
ata, z nosatcovitých Apion penetrans a ze
červeným, smrkem, modřínem a borovicí
stepních bezkřídlých Otiorhynchus velutinus.
černou.
Z blanokřídlých tu žijí vzácné teplomilné včePéče o území
ly Rhophites trispinosus a Andrena rugulosa,
objevující se jen na krátkou dobu na jaře a taV území jsou realizovány již desítky let asaké vzácné hrabalky Agenioideus apicalis
nační zásahy. Systematicky jsou odstraňovány
a Arachnospila hedickei. Z pavouků byl zaakáty a smrky. Probíhá tu řízená pastva, která
pomáhá rozvoji fenoménu skalních stepí.
znamenán např. stepník rudý, sklípkánek poDivoká Šárka
ntický a skákavka Phlegra festiva. V březo27
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Dolní Šárka
Přírodní památka Dolní Šárka se rozkládá při severozápadním okraji Prahy v blízkosti Lysolaj a Podbaby. Území je
tvořeno svahy Šáreckého potoka při jeho dolním toku.
Od stanice metra Dejvická jedeme autobusem č. 116.
Vystoupíme na stanici Žežulka. Chráněné území se rozkládá
v údolí vpravo nad námi.
Přírodní památka

ev. č. 755

Katastrální území

Dejvice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

6,05 ha

Nadmořská výška

195–280 m n. m.
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trávníků a lemy s kakostem krvavým a smldníkem jelením. Na
skalní výchoz navazuje zachovaný fragment černýšové
dubohabřiny s jaterníkem trojlaločným a violkou lesní. Toto
lesní společenstvo je v severní části Prahy velmi vzácné.
Žežulka zahrnuje bývalou pastvinu nad stejnojmennou
usedlostí v Dolní Šárce a strmý a extrémně suchý křovinatý
svah, využívaný v minulosti jako vinohrad, exponovaný k jihu.
Plošina v horní části je převážně zarostlá druhově bohatou
vegetací xerotermních trávníků, podobně jako jižní svah.
Půda v celém území je značně vysychavá, po celý den
sluncem ozařovaná. Plocha je roztroušeně porostlá
dřevinami.
Šatovka – jde o skalnatý ostroh a svah na levém břehu
Šáreckého potoka nad usedlostí Šatovka v Dolní Šárce,
severně od Duchoňské, s teplomilnými společenstvy skalek,
druhově bohatých trávníků, křovin a lesních lemů.
Neživá příroda

Důvod ochrany
Výchozy proterozoických hornin v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi
s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika
Vlastní chráněné území se skládá ze tří malých území
s výchozy skal, která jsou nazvána podle přilehlých usedlostí:
Duchoňská, Šatovka a Žežulka.
Duchoňská zahrnuje skalnatý hřbet nad zákrutem Šáreckého
potoka na jeho pravém břehu severně pod návrším
s dominantou kostela sv. Matěje. Jde o plošně velmi malé
území na proterozoických břidlicích, které vystupují
v podobě menších skalek ve zvolna se snižující dolní části
hřbítku. Protáhlý vrcholek a jižní svah pokrývají zachovalá
společenstva skalních stepí, uzavřená na severovýchodním
prudkém svahu dubohabrovým lesem, který směrem k potoku přechází v dubohabřinu. Dolní část stepi je ohraničena
smíšeným listnatým porostem s převládajícím jasanem.
Vegetaci na skalních výchozech tvoří teplomilné skalní
společenstvo. Zachovala se také společenstva kostřavových

Geologický podklad tvoří sled střídajících se drob a břidlic
kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika, které
vystupují v přirozených skalních výchozech. V území se
vyskytují mělké půdy typu ranker, v okrajových partiích území
zarostlých dřevinami přechází ranker do převážně oligotrofních až mezotrofních kambizemí.
Geologický podklad tvoří horniny svrchního proterozoika, především droby

Botanika
Společenstva jednotlivých částí území jsou popsána výše.
V dochovalých xerotermních společenstvech a trávnících se
vyskytují následující významné druhy: kakost krvavý, smldník
jelení, bělozářka liliovitá, česnek viničný a křivatec český
pravý.
Zoologie
Území je význačné jako biotop teplomilné fauny bezobratlých. Z měkkýšů se zde vyskytuje páskovka žíhaná
a typický druh sutí Oxychilus glaber. Žije tu řada vzácných
druhů motýlů, zejména modrásci (Plebejus argyrognomon,
Scolitantides orion), vřetenušky Zygaena ephialtes, ostruháček kapinicový; ze vzácnějších střevlíkovitých brouků např.
Panagaeus bipustulatus. Z ptáků zde hnízdí např. střízlík
obecný, pěvuška modrá a červenka obecná.

doplněna jen nevelkými lesními porosty. Spodní úsek, tzv.
Horní a Dolní Šárka, jakož i Lysolaje, dnes tvoří souvislou
údolní zástavbu, výše v údolí se táhl řetěz mlýnů (např.
Čertův) a usedlostí jako právě Žežulka nebo Šatovka. Všechny
tři části chráněného území byly původně pastvinami, zčásti
patrně i vinicemi nebo jinými intenzivněji obhospodařovanými pozemky (Žežulka). Rozptýlená pastva zde doznívala
ještě v letech po 2. světové válce. V celé šárecké oblasti byly
tedy lesní porosty ještě na počátku 20. století vzácností.
K zalesňování oblasti došlo až na počátku minulého století.
Pro zalesnění byly využívány ve velké míře introdukované
dřeviny, převážně trnovník akát a borovice černá. Tyto
výsadby spolu s ustávající extenzivní hospodářskou činností

(pastva) způsobily zánik a degradaci velké části cenných
xerotermních formací.
Péče o území
V rámci dosavadní péče byly v části Žežulka podstatně
redukovány porosty dřevin, které zarůstaly vegetaci
xerotermních trávníků. Na části území byly ze stanovišť
xerotermních trávníků odstraněny souvislé porosty křovin.
Na stanovištích xerotermních trávníků je v současné době
každoročně provozována extenzivní pastva ovcí a koz, podle
potřeby doplněná o vysekávání nedopasků. Tím byla zásadně
podpořena regenerace xerotermní vegetace a její rozvoj.
V částech Šatovka a Duchoňská se péče soustředila na občasné sekání trávníků a redukci dřevin, které je zarůstají.

Lesnictví
Dolní Šárka

Dolní Šárka
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Celá oblast Šárky se nachází ve starosídelní oblasti, kde
člověk zasahoval do vývoje vegetace po sedm tisíciletí.
S výjimkou skalních stepí na nepřístupných místech zde
veškeré plochy nějakým způsobem dlouhodobě ovlivňovala
činnost člověka – pastevectví, spotřeba dřeva i rolnictví. Lesy
na přístupných plochách zmizely už dávno jednak proto, že
v okolí Prahy byla velká potřeba dřeva, a pak také proto, že je
člověk přeměňoval na pole, sady, vinice a pastviny. Proto zde
odedávna mozaika otevřených ploch různého druhu byla

Usedlosti
Osídlení prostoru údolí Šáreckého potoka je velmi starého data,
jak dokládají mj. i archeologické nálezy z mladší doby kamenné
na plošinách Kozákovy a Šestákovy skály v Divoké Šárce i mladší
slovanské hradiště ve stejném prostoru. V Dolní Šárce se pěstovala na svazích vinná réva a určitý doklad o tom máme i v názvech jednotlivých částí chráněného území. Tak například
základem usedlosti Šatovka byla vinice Erbovka. Po skončení

třicetileté války ji ve špatném stavu koupil Jan Křtitel de Chateau
(čti Šató). Nový majitel investoval značné finanční prostředky,
vinici obnovil, vybudoval obyytné stavení a později i kapli sv.
Trojice. V 19. století ale sláva pražských vinic pozvolna dohasínala. Další in formace o pražských usedlostech můžete získat
v knize stejného názvu, kterou vydalo v r. 2001 nakladatelství
Libri.
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Homolka

Téměř souvislý geologický profil
v podobě skalních výchozů a stěn
opuštěných lomů začíná svrchní částí
požárského souvrství (přídolí, silur) na
východě a pokračuje k západu
lochkovským a pražským souvrstvím
(spodní devon)

Území se rozkládá na levém svahu údolí potoka Vrutice (Sliveneckého potoka) nad severním okrajem Velké Chuchle. Má
přibližně trojúhelníkovitý tvar. Je to členité skalnaté území,
které bylo dále rozčleněno několika vápencovými lomy.
Od stanice metra trasy B Smíchovské nádraží nás dopraví
autobus č. 172 do Velké Chuchle. Vystoupíme na stanici
Starochuchelská a vydáme se vzhůru po silnici, ze které
odbočujeme mírně vpravo ulicí Pod akáty až k hranicím
chráněného území.
Přírodní rezervace

ev. č. 741

Katastrální území

Velká Chuchle

Zřizovací předpis

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

13,43 ha

Nadmořská výška

230–305 m n. m.

Důvod ochrany
Cílem ochrany je zachovat obnažený a dobře viditelný
geologický profil a bohaté paleontologické naleziště
především graptolitů a mlžů. Udržet podmínky pro zdárnou
existenci přírodovědecky hodnotných xerotermních společenstev skal a trávníků s řadou chráněných druhů rostlin
a bezobratlých.
PR Homolka spolu s PR Chuchelský háj je vyhlášena jako EVL
Natura 2000 zahrnující i lesní porosty Chuchelského háje
mezi oběma lokalitami.
Charakteristika
Chráněné území tvoří prudké stráně s xerotermní vegetací
sbíhající do údolí potoka Vrutice na jižních svazích, na východní straně území zasahuje přes údolí do Chuchelského
háje. V území jsou tři významné geologické lokality, lomové
stěny bývalých lomů. Za nejvýznamnější je považován lom
Vápenice - opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu přídol

Deska připomíná, že je zde stratotyp silurského
mezinárodního oddělení přídolí

(svrchní silur). Profil je označen kovovou deskou. Je to lokalita
hojně navštěvovaná odborníky, studenty geologie a pravidelně bývá cílem odborných exkurzí ze zahraničí. Druhou
geologickou lokalitou je Žákův lom. V Žákově lomu jsou tři
lomové stěny, z nichž jedna byla prohlášena za stratotyp.
Z geologického hlediska představuje chráněné území opěrný
profil k mezinárodnímu stratotypu přídol (svrchní silur),
schválenému Mezinárodním geologickým kongresem
v Moskvě v roce 1984. Kromě toho jsou ve zdejších lomech
odkryty profily vrstvami svrchního siluru a spodního devonu
s četnými nálezy zkamenělin. Ze skupiny Gigantostraca např.
rod Pterygotus, z mlžů druh Cardiolina concubina. Z lochkovského souvrství (spodní devon) např. trilobit druhu Leonaspis
lochkovensis.
Třetí lokalitou je Čulíkův lom ve východní části území.
Neživá příroda
Téměř souvislý geologický profil v podobě skalních výchozů
a stěn opuštěných lomů začíná svrchní částí požárského
souvrství (přídolí, silur) na východě a pokračuje k západu
lochkovským a pražským souvrstvím (spodní devon), která
vytvářejí velkou synklinálu. Součástí profilu je globální
stratotyp hranice mezi stupni lochkov a prag (spodní devon)
v lomu Vápenice v Přídolí a stratotyp silurského mezinárodního oddělení přídolí v Žákově lomu u Velké Chuchle.
Mezinárodně významné je typické naleziště zkamenělin
(mlži, graptoliti a různorepi) ve svrchním přídolí v opuštěném
Žákově lomu Vápenice (převážně tentakuliti a trilobiti).
Botanika
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Vzhledem k tomu, že těžba v lomech skončila před mnoha
desítkami let, byla menšího rozsahu a i v době těžby zde
přirozené ekosystémy měly dostatečné zázemí, je zdejší
chráněné území velmi hodnotné i z hlediska botaniky
a zoologie. Vlastní Homolka je příkladem významu orientace
svahů pro utváření rostlinných společenstev, na jižním svahu

se vyskytují porosty devaterníčku
šedého a ostřice nízké, na skalních
teráskách seselu sivého a kostřavy
sivé, na severním svahu hlaváče
bledožlutého a válečky prapořité. Na
diabasu v Přídolí jsou jednotlivé
stromy dubu šípáku a na extrémních
svazích společenstvo devaterníčku
šedého a ostřice nízké. Kromě toho
sem zasahuje černýšová dubohabřina z komplexu Chuchelského háje.
Zoologie
V přírodní rezervaci je hodnotná především fauna teplomilných bezobratlých. Z fytofágních brouků jsou
to druhy stepních a lesostepních
stanovišť, např. z mandelinkovitých
reliktní Coptocephala rubicunda
a Cryptocephalus imperialis. Z dalších čeledí brouků byl nalezen kraseček Trachys problematicus. Z motýlů
byly pozorovány oba druhy otakárků,
z pavouků žijí pod kameny vzácné
teplomilné skálovky Gnaphosa lucifuga a G. lugubris a vzácná zápředka
Agraecina striata, nápadná skákavka
rudopásá, v podzimních měsících se
objevují samečci stepníka rudého,
z kobylek teplomilný cvrčivec révový.
Hnízdí zde např. ťuhýk obecný, pěvuška modrá, pěnice
slavíková a pěnice vlašská.
Lesnictví
V okolí profilu jsou lesní porosty Chuchelského háje s pomístným výskytem dubu šípáku na hraně svahů směrem k Velké
Chuchli.
Péče o území
Žákův lom – byla redukována vegetace u paty lomové stěny
i ve skalách, mohutný odval bývalého lomu je udržován jako
louka. Až se podaří pravidelnou sečí zlepšit stav vegetace, kde
zatím převládají ruderální rostliny, bude lokalita udržována
jako louka mozaikovou sečí, která umožní dokončení
vývojových stadií některých druhů hmyzu. Postupně jsou

odstraňovány trnovníky akáty z okolí lomové stěny i odvalu.
Xerotermní stráně v minulosti silně zarostly náletovými
křovinami, především trnkou. Ta je z lokality odstraňována
a postupně se původní travní společenstva samovolně
obnovují. Práce probíhají každoročně na vlastním svahu
Homolky (nejvyšší bod) směrem do údolí a na stepi nad
lomovou stěnou Žákova lomu.
Probíhá též redukce křovin u jižní paty svahů Homolky.
V okrajových částech severní hranice Homolky na hraně stepi
a lesa je postupně redukován porost škumpy.
V území probíhá každoročně řízená pastva stáda ovcí a koz
(cca 40 zvířat) podle stavu vegetace po dobu 2–3 týdnů.
Nedopasky jsou podle potřeby následně pokoseny.
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Housle
Hluboce zaříznutá rokle na samém západním okraji Prahy,
východně od obce Lysolaje.
Od stanice metra Dejvická použijeme autobus č. 160. Vystoupíme na konečné v Lysolajích – vchod do chráněného
území máme po levé straně.
Přírodní památka

ev. č. 747

Katastrální území

Lysolaje

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

3,82 ha

Nadmořská výška

290–315 m n. m.
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potlačila protierozní výsadba akátu a smrku z počátku
20. století. Přibližně v r. 1970 však došlo k dalšímu plošnému
zalesnění, které dnes představuje již téměř padesátiletý
porost. Tento porost zastínil dříve osluněné okraje původního zalesnění a prakticky zlikvidoval podmínky pro
přežití zbytků teplomilné vegetace. V současné době přežívá
v chráněném území několik exemplářů třešně křovité.
Vzhledem k tomu, že je populace třešně křovité obklopena
lesním porostem, je však perspektiva jejího vývoje i přes
veškerou snahu o podporu její prosperity nejistá. Protože
toto území včetně celé okolní krajiny bylo v minulosti po
několik tisíciletí úplně odlesněno, vyhynula lesní květena.
Proto i v místech, kde má stromové patro s převládajícím
klenem a jasanem v současné době charakter přirozeného
suťového lesa, odpovídající keřové a bylinné patro úplně
chybí.

Důvod ochrany

Neživá příroda

Erozní rokle s významným geologickým profilem se svrchnokřídovými mořskými usazeninami v nadloží proterozoických
hornin

Významný geologický profil svrchnokřídovými mořskými
sedimenty. Obnažené vrstvy jsou čtvrtohorní spraše, křídové
opuky a pískovce a proterozoické břidlice. Nevyvinuté půdy
charakteru pararendzin na svazích rokle.

Charakteristika
Území tvoří 20–30 m hluboká a asi 650 m dlouhá rokle vzniklá
rychlou denundační činností během kvartéru. Rokle je zahloubená ve směru V–Z do sprašových hlín na povrchu zarovnané plošiny Hostivické tabule. Pod čtvrtohorní spraší
odkryla vodní eroze stěnu křídových opuk, cenomanských
druhohorních pískovců a v dolní části se zařezává do starého
proterozoického podloží tmavých břidlic. Rokle je ukázkou
erozních zářezů a jejich modelace. V rokli teče pouze přívalová voda po větších srážkách. V minulosti byla lokalita
dlouhodobě odlesněna, což přispělo ke vzniku její geomorfologie, která je v současné době předmětem ochrany.
To, že lokalita byla bezlesím s xerotermní vegetací, dokládá
zbytek populace třešně křovité a floristické nálezy, které
dokládají výskyt xerotermní flóry (např. skalník celokrajný,
jeřáb muk, kavyl vláskovitý) na jižním okraji rokle a společenstva xerotermních trávníků v jejím blízkém okolí. Třešeň
křovitá zde ještě v roce 1984 představovala největší populaci
na sprašových slínech v Praze. Porosty xerotermní vegetace

Housle

Botanika
Rokle byla v minulosti zalesněna druhotnou směsí trnovníku
akátu a smrku ztepilého, pouze na jejím horním okraji se
zachovaly porosty třešně křovité a malé populace některých
teplomilných druhů, např. kavylu vláskovitého, které upomínají na dřívější nelesní charakter svahů.
Protože toto území včetně celé okolní krajiny bylo v minulosti
po několik tisíciletí úplně odlesněno, vyhynula lesní květena.
Proto i v místech, kde má stromové patro s převládajícím
klenem a jasanem v současné době charakter přirozeného
suťového lesa, odpovídající keřové a bylinné patro úplně
chybí.
Zoologie
Lokalita není zoologicky zvláště významná. Žijí zde převážně
lesní druhy bezobratlých. Zmínku zasluhují z motýlů lyšaj
lipový a lišejníkovec vroubený, dále střevlík zahradní, střevlík
svraštělý a masově se vyskytující střevlík hajní, z méně
běžných píďalka Nothocasis sertata vázaná na javory. Rokli
obývají běžnější lesní a křovinné druhy ptáků
např. strnad obecný, mlynařík dlouhoocasý,
drozd zpěvný, ze savců typičtí zástupci lesní
fauny norník rudý a myšice lesní, dále srnec,
liška obecná a bělozubka šedá, častý je zajíc
polní.
Lesnictví
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Historické snímky a zbytky teplomilné nelesní skalní a stepní vegetace dokazují, že

Hluboká strž dokládá rychlost některých geologických procesů. Před několika sty let zde tekl v mírném údolí drobný potok
a vedla tudy cesta – o zbytek se postarala eroze

i celá rokle tvořící chráněné území byla ještě počátkem 20.
století úplně bezlesá. Zalesnění rokle vzniklo umělou
výsadbou, kterou organizovala protipovodňová komise,
která byla činná od počátku 20. století zhruba do jeho
dvacátých let. Kolem roku 1970 došlo k dalšímu plošnému
zalesnění, které rozšířilo původní lesní plochu ze 4,2 ha na
9,38 ha a které zastínilo původní porostní okraje se zbytky
teplomilné vegetace, které tak prakticky zanikly.

území z geologického i entomologického hlediska. Z lesního
porostu byly také uvolněny rostliny třešně křovité, která je
jedním z posledních zástupců xerotermního bezlesí.

Poznámka

Rokle byla bohužel zalesněna druhotnou směsí akátu
a smrku. Dále zde rostou břízy, javory, cenné jsou staré
mohutné jasany ztepilé na dně rokle.

Při vchodu do rokle je pramen vody, která je lidmi považována za léčivou (dle rozboru se v ní však vyskytuje baktérie
Escherichia coli).

Zarůstání území podporuje rovněž druhou negativní tendenci v území, kterou je postupné zvětrávání a zahliňování geologických odkryvů a geomorfologických fenoménů rokle.

Péče o území
Dosavadní péče v chráněném území se soustředila zejména
na odstraňování nepůvodního akátu a vegetace z horní hrany
geologického profilu v závěru rokle, což přispěje k ochraně
33
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Hvížďalka
Zářez účelové komunikace v délce asi 200 metrů na západ od
provozních budov v lomu Hvížďalka a část svahu jižně od
tohoto zářezu.
Od stanice metra Luka jedeme autobusem č. 255.
Vystoupíme na stanici Lomy. Chráněné území se rozkládá
vpravo od nás – v areálu cementárny Lochkov.
Přírodní památka

ev. č. 1111

Katastrální území

Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2009–2023

Výměra

1,31 ha

Nadmořská výška

250–290 m n. m.

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil hranice ludlow-přídolí, "reference
section" k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČR,
naleziště zkamenělin – především graptolitů a mlžů.
Charakteristika
Nejvýchodnější část byla odkryta v letech 1959 až 1960
v souvislosti s výstavbou dílen a administrativního zázemí
velkolomu Hvížalka přiléhajících k drtiči, od kterého jde
pásová doprava do cementárny Lochkov. V návaznosti byla
vybudována silnice, která slouží k dopravě vápence k drtiči
jak z lomu Hvížalka, tak z lomů na druhé straně Radotínského
údolí.
Rozkládá se na území chráněné krajinné oblasti Český kras.
Neživá příroda
Lokalitu Hvížalka navštěvoval již Joachim Barrande ve druhé
polovině 19. století a označoval jí jako „Kozož e2“. V dnešním
pojetí zahrnuje tato lokalita vrstevní sled za budovou
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kanceláří a dílen v jihovýchodní části přírodní památky a dále
zářez silnice, která slouží dopravě vytěženého vápence
z lomu Hvížalka k drtiči.
Nejstarší část vrstevního sledu se nachází za budovou a je
tvořena vápnitými břidlicemi s velkými konkrecemi tmavě
šedých jemnozrnných vápenců. Břidlice jsou rezavě hnědé
v navětralém stavu, nenavětralé jsou tmavě šedé. Horniny
jsou zde tektonicky porušené. Patří ke kopaninskému souvrství (ludlow, svrchní silur) a odpovídají graptolitové zóně
Saetograptus linearis. V jejich nadloží je 540 cm zrnitých
světle šedých až šedých vápenců s hojnými hlavonožci
v některých polohách. Spodních 445 cm odpovídá oddělení
ludlow, horních 95 cm odpovídá již oddělení přídolí (jak
o tom svědčí nálezy některých konodontů, graptolitů a chitinozoí). Následuje ostrá hranice se souvrstvím střídajících se
tmavých, jemnozrnných, často laminovaných vápenců
a vápnitých břidlic požárského souvrství (přídolí, svrchní
silur). Celková mocnost souvrství v silničním zářezu se
pohybuje kolem 45 metrů.
Oddělení přídolí je reprezentováno všemi graptolitovými
zónami. Ve stejném profilu v zářezu silnice je zastižena i hranice s nadložním lochkovským souvrstvím deskovitých
vápenců (lochkov, spodní devon). Na bázi jsou zrnité scyphocrinitové vápence. Vůdčí devonský trilobit Warburgella
rugulosa rugosa se zde vyskytuje poprvé těsně pod scyphocrinitovou lavicí. Tento profil patří k opěrným profilům
pražské pánve Barrandienu. Konkrétně jde o opěrný profil
k mezinárodnímu stratotypu hranice mezi silurskými odděleními ludlow a přídolí, akceptovanému Mezinárodním geologickým kongresem v Moskvě v roce 1984. Kromě toho jde o
jeden z nejlepších profilů celého požárského souvrství.
Botanika
Botanicky nevýznamné. V druhotném porostu nad
geologickým profilem je např. borovice černá, svída krvavá,
ostružiníky, kuklík městský. Na místech s řidším zápojem
roste ožanka kalamandra, oman hnidák a krvavec menší.
Zoologie
Na vápencových stěnách žije plž ovsenka Chondrina avenacea. Z vzácnějších brouků páteříček Drilus concolor.
Lesnictví
V rámci chráněného území nejsou žádné lesní pozemky.
Péče o území
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Je třeba zamezit zarůstání geologického profilu dřevinami
jejich vyřezáním. Dalšímu zarůstání lze v nejcennějších
místech geologického profilu zamezit lokálně omezeným
postřikem herbicidem (arboricidem), přičemž je třeba dbát
na potenciální možnost ohrožení lokalit s výskytem ovsenky
skalní.

Přírodní památka Hvížďalka leží v areálu lochkovské cementárny.
Je zde klasický geologický profil horninami svrchního siluru a spodního devonu
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Neživá příroda

Chuchelský háj
Území se rozkládá na levém břehu Vltavy jihozápadně od
Malé Chuchle na většinou příkrém svahu (v jižní části), který
přechází v rovinatou nivu Vltavy. Severní část je tvořena
o něco mírnějšími a spíše suťovými svahy.
Ze stanice metra trasy B Smíchovské nádraží odjíždí autobus
č. 129. Vystoupíme na zastávce Malá Chuchle. Ulicí V lázních
stoupáme vpravo vzhůru a dále cestou vlevo k minizoo.
Přírodní rezervace

ev. č. 746

Katastrální území

Malá Chuchle, Velká Chuchle

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

19,78 ha

Nadmořská výška

200–312 m n. m.

Skalní podklad tvoří zvrásněné horniny spodního ordoviku až
siluru, místy překryté vltavskou terasou. Nejvýznamnější
odkryvy jsou v ochranném pásmu přírodní rezervace. První
výzkumy zde prováděl J. Barrande, který je také popsal ve
svém díle (1852–1911), ten odsud uvádí řadu zkamenělin
z ludlovu pod označením Gross Kuchel e2.
Ve svazích jsou jednotlivé výchozy skal, dominantní je mohutná bazaltová skála, na jejímž vrcholu stojí kostel sv. Jana
Nepomuckého.
Botanika
Na výchozech bazických hornin se objevuje skalní teplomilná
vegetace s několika druhy zvláště chráněných rostlin:
bělozářka liliovitá, chrpa chlumní, kosatec bezlodyžný český,
dřín obecný. Další nalezené zvláště chráněné druhy rostlin
a druhy vzácné: čilimník řezenský, hořec brvitý, kamejka
modronachová, kakost krvavý.
Zoologie

Důvod ochrany
Zachování cenného souboru přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, lipová javořina, dřínová
doubrava) a skalní teplomilné vegetace na silurských diabásových horninách, v ochranném pásmu pak významného
naleziště zkamenělin ve výchozech silurských vápenců.

Byl zde nalezen chráněný roháč velký a krajník hnědý, dále
tesařík piluna. Bylo zaevidováno celkem 1276 druhů motýlů,
z toho 17 druhů (1,33 %) jsou indikátory 1. stupně. Hnízdí zde
asi 40 druhů ptactva, např. červenka obecná, rehek zahradní,
drozd zpěvný a žluva hajní.
Lesnictví

Charakteristika
Celé území je jedním z posledních listnatých hájů v Praze, ve kterém složení
lesních porostů je blízké původním
lesním společenstvům (s výjimkou
některých menších partií s akátem
poblíž trati) s vysokou mírou zachovalosti. Z lesních společenstev se zde
vyskytuje dřínová doubrava, habrová
doubrava a lipová javořina s pěknou
hájovou květenou. Na bazických horninách se nachází skalní teplomilná
vegetace s několika druhy chráněných
rostlin, k jejichž ochraně přispívá i špatná přístupnost některých míst.

Je pravděpodobné, že v historii nikdy
nebylo území odlesněno a jedná se
o kontinuální les. Ten byl v minulosti
obhospodařován převážně jako „pařezina“. Mladé stromy, především
duby, byly vyřezávány jako palivové
dřevo. Dub takto pokácený v relativně
mladém věku má vesměs schopnost
znovu zmlazovat z pařezů, proto vžitý
název „pařezina“. V takto prosvětleném porostu se objevilo mnoho
keřů dřínu obecného, proto se
obvykle svahy Chuchelského háje
označují jako dřínová doubrava. Na
jaře kvetoucí dříny zbarvují svahy
přírodní rezervace do žluta.

Chuchelský háj

Území přírodní rezervace spolu s přírodní rezervací Homolka je zahrnuto do
soustavy evropských významných lokalit Natura 2000 s názvem Chuchelské
háje.
U západního okraje je menší zoologická
zahrada s tuzemskou i světovou faunou.
Po hranicích území vede naučná stezka
Barrandovské skály-Chuchelský háj.
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Zřizovací vyhláškou z roku 1982 byly
lesy v území zařazeny do lesů
zvláštního určení. Na území dochází
k překryvu subkategorií lesů zvláštního určení – lesů rekreačních s lesy
v přírodních rezervacích a přírodních
památkách.
Dominuje tu dub, dále jsou to habr,

Při pohledu od východu z protilehlého břehu Vltavy je dobře vidět příkrá skalní stěna tvořená diabasy
a nad ní kostel sv. Jana Nepomuckého

lípa, javor mléč, javor klen, babyka, jasan ztepilý, buk, bříza,
akát, borovice lesní, smrk, třešeň, modřín, borovice černá,
břek, dub červený, vrba, jilmy, hrušeň. Z keřů se pak vyskytuje
řada především teplomilných druhů: dřín, hlohy, brslen,
štědřenec, svída, řešetlák, dřišťál, líska, růže, trnka, ptačí zob,
svída krvavá, také bez černý. Dubové porosty jsou částečně
napadeny tracheomykózou plošně v celém území.
Z lesních společenstev se na hlubokých půdách svahů
a plošin vyskytuje velmi dobře zachovaná černýšová dubohabřina typická, prvosenková zastoupená dubem zimním
a habrem obecným. Teplomilné doubravy se vyvinuly na
vápencovém podkladě nad tratí a jsou reprezentovány
dřínovou doubravou – mj. šípákové doubravy s bohatě
vyvinutým keřovým patrem a hojným zastoupením dřínu
jarního. Na plošině je vyvinuta hercynská dubohabřina,
zařazená jako lipová doubrava s převažujícím dubem zimním
a habrem obecným. Na příkrých svazích nad tratí se na suti
vyvinula habrová javořina s bohatým keřovým patrem se

svídou krvavou, lískou obecnou a bezem černým.
Péče o území
Je třeba maximálně chránit keřové patro (zvláště dřín)
a chránit staré jedince stromů (zvláště duby) – v maximální
možné míře využívat přirozeného zmlazení a nárostů.
Vhodná je instalace ptačích budek v počtu 40–50 ks.
Prudké svahy jsou v posledních letech ponechávány spíše
přirozenému vývoji. Pokusy zalesnit některé lokality znovu
dubem a keři dřínu v prudkých svazích byly úspěšné jen
částečně. Na náhorní plošině se daří přirozenému zmlazování
dubu zimního ze žaludů a je lesnicky podporováno. Na
severním svahu směrem k Malé Chuchli a Mariánskému
prameni se daří bukovým porostům. V území je podporována
přirozená dřevinná skladba odpovídající stanovišti a postupně je odstraňován trnovník akát jako nevhodná
nepůvodní dřevina.
U hájovny je hojně navštěvovaný zookoutek.
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Jenerálka
Výrazný skalní hřbet u pravého břehu Šáreckého potoka
u křižovatky ulic Horoměřická a V Šáreckém údolí.
Od stanice metra Dejvická jedeme autobusem č. 116.
Vystoupíme na stanici Jenerálka. Vrátíme se asi sto metrů
zpět. Chráněné území se rozkládá po pravé straně.
Přírodní památka

ev. č. 142

Katastrální území

Dejvice, Vokovice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

1,51 ha

Nadmořská výška

230–252 m n. m.

Důvod ochrany
Skalní suk jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin.
Charakteristika
Skalní hřbet tvořící ostroh na soutoku Šáreckého
(Litovického) a Kruteckého potoka.
Oblast patří k nejdříve osídleným částem dnešní Prahy.
V bývalé cihelně F. Baráčka byly nalezeny štípané nástroje
z mladší epochy starší doby kamenné společně s kostmi
pravěkých zvířat (mamut, nosorožec, sob, tur, kůň). V minulosti došlo k odlesnění vzhledem k velké spotřebě dřeva ve
starších dobách a jeho obecnému nedostatku v blízké Praze.
Lesní porosty zde byly ještě na počátku minulého století, kdy
započalo zalesňování, vzácností. K zalesnění byly ve velké
míře užívány introdukované dřeviny, zejména akát a borovice
černá. Území bylo původně pastvinou, zčásti bylo
pravděpodobně i intenzivně obhospodařováno. Extenzivní
pastva (zejména kozy) zde doznívala ještě v 50. letech
minulého století.
Význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných
druhů rostlin.

GPS: 50.1272733N, 14.5753633E
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Horniny svrchního proterozoika tvoří nápadný skalní hřbet přírodní památky Jenerálka v údolí Šáreckého potoka

Neživá příroda
Jde o nápadný geomorfologický krajinný prvek s mezinárodně významnou typickou lokalitou v ochranném pásmu
(k jihovýchodu přiléhá opuštěná cihelna Salátka). Skalní
masiv tvoří převážně svrchnoproterozoické jílovité břidlice,
prachovce a droby. Jihozápadní svah je budován bazaltickými
tufy, vulkanoklastiky a břidlicemi spodního ordoviku. Hřbet
má strmé svahy různě orientované ke světovým stranám. Na
skalách oligotrofní rankery, na pokryvných hlinách
mezotrofní hnědé půdy.
Botanika
V území jsou přítomny rozdílné typy vegetace v závislosti na
orientaci a sklonu svahů. Na jižním svahu rostou
společenstva mělkých rankerových půd s chmerkem
vytrvalým a kostřavové trávníky. V těchto společenstvech se
šíří nepůvodní len rakouský, z neznalosti sem vysetý na konci
90. let 20. století. Na severním svahu je černýšová dubohabřina s hojnou dymnivkou dutou v jarním aspektu,
ohraničená na horním okraji teplomilným lemem
s třemdavou bílou a kakostem krvavým. Na strmém
západním čele skály roste štěrbinová vegetace se sleziníkem
červeným, sleziníkem severním a hojně se uplatňuje skalník
celokrajný. Rostou zde vzácné druhy křivatec český a luční,
chrpa chlumní, třemdava bílá, skalník obecný a další.

Zoologie
Xerotermní společenstva skalní stepi a lesostepi. Z brouků
střevlíci Panagaeus bipustulatus, Harpalus anxius, z fytofágních brouků jsou to některé reliktní stepní druhy, z nosatcovitých např. Omias rotundatus, z motýlů modrásek krušinový. Hnízdí zde např. pěnkava obecná, sýkora koňadra a jako
zajímavost v posledních letech slavík obecný.

Využití území je lesnické, regulovaná pastva. Je třeba brzdit
sukcesi křovin na jižním svahu a na úpatí skály.
Poznámka
Chráněné území je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje.

Lesnictví
Převažuje habr obecný z pařezových výmladků, přimíšeny jsou dub zimní, babyka
obecná, hloh a lípa.
Péče o území
V současnosti je xerotemní vegetace skal
a antropogenních stepí, která je jedním
z hlavních předmětů ochrany, nejvíce ohrožena rozrůstajícími se dřevinami, zejména
trnky obecné, skalníku, hlohu, svídy krvavé
a dalších. Xerotermní skalní vegetace je
také ohrožována zastíněním vzrostlými
stromy na úpatí skal, zejména jasanem.
Jsem rád, že žijeme v době globálního oteplení,
před tisíci lety byla i v Praze doba ledová
a sněhem se brodili mamuti
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Kalvarie v Motole
Území zaujímá část Motolského údolí v blízkosti motolského
krematoria. Je rozděleno Plzeňskou ulicí na dvě oddělené
části – severní a jižní – diabasový pahorek – Kalvárie.
Od stanice metra Anděl jedeme tramvají č. 9. Vystoupíme na
zastávce krematorium Motol. Jedna část chráněného území
je na boku areálu krematoria, druhá část je na druhé straně
asi 150 metrů zpět.
Přírodní památka

ev. č. 753

Katastrální území

Motol

Zřizovací předpis

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

3,71 ha

Nadmořská výška

290–370 m n. m.

Důvod ochrany
Zajistit nerušenou existenci geologických objektů. Umožnit
jejich další studium. Zachovat poslední zbytky přirozených
společenstev (skalní step, lesní porost lipové javořiny).
Charakteristika
Předmětem ochrany jsou výchozy bazaltových hornin a břidlic silurského stáří (typická lokalita motolského souvrství spodní silur), významná společenstva teplomilné skalní stepi
s výskytem chráněných a ohrožených druhů, lesní porost
lipové javořiny. Údolí bylo rozšířeno díky lomové činnosti těžba bazaltu a výroba štěrku. Těžba započala na počátku 20.
stol a byla ukončena v 50. letech 20. stol. Následně zářez
rozšířila stavba Plzeňské ulice v dnešní podobě. Řada drobných bazaltových lomů v blízkém okolí již v podstatě splynula
s terénem.
Neživá příroda
Z geologického hlediska zaujímá území oblast pražského
zlomu, na němž je v Motolském údolí zaklesnutá velká
tektonická kra siluru do starších ordovických souvrství.
Pražský zlom je v Motolském údolí tvořen dvěma zhruba
rovnoběžnými liniemi o směru JZ–SV.
Na vrcholu kopce jižně od Motolského krematoria vychází na
povrch pruh skaleckých křemenců, které tvoří podloží pruhu
dobrotivských břidlic. Jeho svrchní hranice je asi 450 m jižně
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od budovy motolského krematoria. Následuje další pruh
strmě ukloněných řevnických křemenců, který od břidlic
dobrotivského souvrství odděluje břidlice libeňského
souvrství.
Mezi oběma větvemi pražského zlomu je zakleslá kra silurských usazenin a vyvřelin. Patří k ní na jihu i velmi úzký pruh
kosovských křemenců nejvyššího ordoviku, který tvoří
přirozené podloží silurských břidlic. Na břidlicích spodního
siluru stojí budova motolského krematoria. Severně od
budovy krematoria vychází na povrch bazaltová intruze, k níž
patří skála s křížem a skalní výchoz bazaltu v části ležící
severně od Plzeňské silnice. V těsném nadloží intruze, v místě
bývalého lomu, jsou vyvinuty tufity. Východně od lomu,
v zářezu Plzeňské silnice, tvoří nadloží bazaltu kontaktně
metamorfované břidlice spodního wenlocku s graptolity
zóny Cyrtograptus murchisoni. V jejich nadloží vychází souvrství rozpadavých tufiticko-vápnitých břidlic s ojedinělými
plochými čočkami a konkrecemi vápenců. V nich se poměrně
hojně nacházejí až 5 cm velké limonitové (původně pyritové)
kulovité konkrece. Fauna se omezuje na špatně zachované
graptolity monograptidního typu a na ramenonožce
Niorhynx niobe a Valdaria budili. Vrstevní sled pokračuje do
nadloží nejméně po zónu Colonograptus colonus až do
ludlovu (svrchní silur). Více k severu je pak silur ukončen
severní větví pražského zlomu a následují břidlice
bohdaleckého souvrství.
Výchoz v zářezu Plzeňské silnice je jedním z mála výchozů
spodních poloh tohoto souvrství, kde se vyskytuje kromě
graptolitové fauny také fauna negraptolitová. Jde o jedny
z nejstarších výskytů negraptolitové fauny (ramenonožci,
hlavonožci) v českém siluru. Významný je dále výchoz celého
siluru, který představuje tektonickou kru dokumentující
vertikální pohyby podél pražského zlomu v době variské
orogeneze, který byl aktivní již v době usazování ordovických
souvrství.
Obecně je zajímavé i to, že Motolské údolí je v těchto místech
pěkným příkladem epigenetického údolí v Praze (podobně
jako soutěska Džbánu v Divoké Šárce).
Botanika
Severní část je představována převážně šípákovou doubravou na jižně orientovaném svahu.
Jižně exponované skály severně od Plzeňské silnice jsou
typickým stanovištěm skalních stepí s výskytem čtyř druhů
kavylů, bělozářky liliovité a česneku tuhého.
Na chráněnějších místech s hlubší půdou
jsou typické porosty pěchavy vápnomilné
a pcháče panonského. V okolí je výsadba
borovice černé a lesní. V okolí skal jsou mimo
křovin i zbytky po bývalé výsadbě akátu.
V listnatém lese (jižně od silnice) je typický

Skalní útvar Kalvarie hostí xerotermní květenu

porost dymnivky duté a bažanky vytrvalé, mohutně se však
šíří netýkavka malokvětá.
Zoologie
Ze zoologického hlediska je potřeba zmínit plže páskovku
žíhanou, střevlíkovité brouky Olisthopus sturmii a Harpalus
pumilus, z nosatcovitých Apion penetrans. Jako první nález
v Čechách byl zjištěn Brachysomus subnudus. Jsou zde i vzácní pavouci (Eresus cinnaberinus, Cheiracanthium virescens).
Hojná je ještěrka obecná.
Lesnictví

na vrcholu – Kalvárie. Zde převažuje lesní porost. Je třeba
průběžně upravovat dřevinnou skladbu a odstraňovat
nevhodné nepůvodní dřeviny - dub červený, borovici černou
a trnovník akát.
V ochranném pásmu naproti krematoriu Motol byla částečně
obnažena skála původního bazaltového lomu jako krajinná
dominanta. Na plošině nad skálou se nachází obnovený
extenzivní ovocný sad s nově vysazenými starými odrůdami
vysokokmenných ovocných dřevin.
Diabasy mají typickou kulovitou odlučnost

Území je dlouhodobě pod silným vlivem člověka. Minimálně
celá severní část území byla v minulosti kompletně odlesněna a zřejmě zde probíhala pastva. Současné lesy vznikly
pod vlivem intenzivní hospodářské činnosti.
Péče o území
Historicky byly svahy obou částí území pastvinami.
V obou lokalitách je průběžně odstraňován trnovník akát,
který ohrožuje především západní část lokality. Ta má charakter skalní stepi. Zde jsou také vyřezávány náletové křoviny.
Občas je také třeba redukovat pás keřů spolu s trnovníkem
akátem pod lokalitou u Plzeňské ulice.
Východní části lokality dominuje „bazaltový výchoz“ s křížem
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Klapice
Ostroh hluboce zaříznutého údolí Šachetského potoka jižně
od obce Kosoř s členitou morfologií a prudkými svahy s výškovým rozdílem 90 m s rozdílnou orientací vůči světovým
stranám.
Od nádraží Radotín jedeme autobusem č. 120. Vystoupíme
na stanici V Sudech a dáme se ve směru jízdy. Odbočujeme
vlevo cestou V Sudech. Chráněné území se rozkládá vlevo od
nás.
Přírodní rezervace

ev. č. 1097

Katastrální území

Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2011–2020

Výměra

16,17 ha

Nadmořská výška

240–345 m n. m.
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chodníkovou dlažbu v údolí Šachetského potoka v jihozápadní části území. Významná je i hranice mezi stupni
lochkov a prag zastižená v lomu v severozápadní části. Tato
hranice je zde vyvinuta prakticky stejně jako na druhé straně
údolí. Na prudkých vápencových svazích jsou půdy – rendziny
litické a suťové, dále rendziny modální, na plošině s pravděpodobným výskytem terra calcis.
V lůmku na jihozápadním okraji byla těžena ložní žíla doleritického těšinitického bazaltu. Největší z lomů se nachází
v centrální části a byl využíván v letech 1935–1948 pro těžbu
suroviny určené k dláždění chodníků. Je založen v požárském
souvrství siluru. Při těžbě v tomto lomu bylo využíváno cca
30 % vlastní suroviny. Zbylých 70 % tvořil odpad, který tvoří
rozsáhlé haldy v prostoru lomu i v jeho okolí. Další větší lom
se nachází na severozápadním svahu a předmětem těžby
v něm byly vápence hraničních poloh lochkovského a pražského souvrství. Dno tohoto lomu sloužilo v minulosti jako
skládka tekutých odpadů. V současné době je povrch skládky
zrekultivován navezenou ornicí.

Důvod ochrany

Botanika

Jedinečný porost šípákové doubravy a skalní stepi na
vápenci, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů, geologický profil v siluru.

Šípákové doubravy představují na území celého Českého
krasu význačná extrazonální společenstva se zapojeným
porostem dubu šipáku, který zde dosahuje výšky až 10 m, což
je v Českém krasu vzácností, s hojným dřínem a bohatým
bylinným patrem. Na sklonitých místech v porostech lesostepního charakteru ve stromovém patře dominují dub šípák
a dub zimní, s příměsí zejména habru, jeřábu břeku a jeřábu
muku. Z četných keřů se vyskytují mohutné exempláře dřínu
obecného, dále ptačí zob obecný, hlohy, skalník celokrajný
a zimolez pýřitý. Bylinné patro obohacuje řada druhů
xerotermních travinných společenstev. Velice strmé jižní
svahy jsou bezlesé, s porostem společenstva devaterníčku
šedého a ostřice nízké. Vyskytují se zde mj. druhy: třemdava
bílá, kamejka modronachová, klinopád obecný, chrpa
chlumní, bělozářka větvitá, ostřice nízká, zvonek řepkovitý,
penízek horský a len žlutý.

Charakteristika
V přírodní rezervaci je zastižen několika lomy otevřený
geologický profil, začínající spodními polohami kopaninského souvrství, pokračující profilem svrchním silurem
(požárské souvrství, přídolí) v opuštěném lomu na chodníkovou dlažbu v údolí Šachetského potoka. Profil pokračuje
hraničními polohami lochkovského a pražského souvrství
(spodní devon). Klasické naleziště zkamenělin.
Vegetace je silně ovlivněna reliéfem: na jižně a jihozápadně
orientovaných svazích roste velice dobře vyvinutá dřínová
doubrava. Na severních svazích roste habrová javořina a černýšová dubohabřina s bohatým přirozeným bylinným patrem. Část území na severním svahu je zalesněna smrkem.

Zoologie

Neživá příroda
Geologickým podložím jsou vápence
svrchního siluru a spodního devonu
s množstvím zkamenělin (klasické naleziště zkamenělin v opuštěném lomu v požárském souvrství – mlži a nálezy celých
eurypteridů – a v lochkovském souvrství –
mlži a trilobiti). V několika lomech je profil
spodními polohami kopaninského souvrství v nejjižnější části, jež dále pokračují
profilem svrchním silurem (požárské souvrství, přídolí) v opuštěném lomu na
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Žijí tu významní bezobratlí: roháč
obecný, střevlík kožitý. Velký význam má lokalita z pohledu motýlí
fauny. Nalezen zde byl např. drobnokřídlík jarní, bronzovníček bukový. Na třemdavě bílé probíhá
vývoj plochušky třemdavové. Nejnápadnějšími jsou pak denní motýli – jako batolec červený, otakárek
fenyklový, o. ovocný a bělopásek
dvouřadý, a dále druh primárního
bezlesí, kriticky ohrožený okáč
metlicový.

Přírodní rezervace Klapice tvoří rozsáhlý komplex teplomilné doubravy. Podzimní obraz odhalí pestrost druhové skladby porostu

Pozoruhodný je výskyt mloka skvrnitého. Vyskytuje se
ještěrka obecná, méně ještěrka zelená, nehojně zmije
obecná. Hnízdí tu několik desítek druhů ptactva, možno
jmenovat králíčka obecného, sýkoru uhelníčka, brhlíka
lesního, konipasa horského, dlaska tlustozubého a krahujce
obecného. Domovem je zde kuna skalní, liška obecná,
jezevec lesní a plšík lískový.
Lesnictví
Porosty byly v minulosti obhospodařované pařezinově.
I v současné době je část porostní složky výmladkového
původu. Mimo tyto porosty bylo několik hektarů v minulosti
zalesněno dnes nevyhovujícím smrkem, akátem a borovicí
černou. Zájem byl zčásti ekonomický, nelze pominout ale ani
funkce půdoochranné. Ovšem právě tyto výslunné svahy,

původně bezlesé sloužící nejspíše jako pastviny, utrpěly
z pohledu ochrany přírody největší degradaci zalesněním
borovicí černou a akátem.
Péče o území
Péče o lesní porosty byla prováděna lesnickými zásahy
v souladu s předchozím plánem péče. Za období deseti let
jeho platnosti se podařilo zlepšit druhové složení lesních
porostů směrem k přirozené dřevinné skladbě pouze v malé
míře. Vzhledem k velikosti a historickému využití se nepředpokládá ponechání lesních porostů přirozenému vývoji. Další
činnost při hospodaření v lesích by měla tedy navazovat na
započatý trend a postupnou přeměnou dřevinné skladby se
přibližovat přirozené a zároveň dosahovat vyšší věkové
a prostorové diferenciace lesních porostů.

Vědět víc
V současné době je nejdůležitějším informačním kanálem
internet. Když něco nevíme, tak si to prostě „vygůglujeme”.
Velké množství informací o zvláště chráněných územích v Praze
je k dispozici na webových stránkách Pražská příroda v části
Chráněná příroda (http://www.praha-priroda.cz/chranenapriroda/).
Na těchto stránkách i na Portálu ŽP hl. m. Prahy v sekci Příroda,
krajina a zeleň (http://portalzp.praha.eu/priroda) naleznete

také kompletní znění plánů péče většiny maloplošných
chráněných území Prahy a také další související informace, např.
o památných stromech nebo naučných stezkách.
Pokud Vás zajímají spíše tištěné materiály k této problematice,
pak informační brožury a letáky je možno zdarma získat například v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí 2 v Praze 1 (přehled najdete na internetové adrese
http://portalzp.praha.eu/infomaterialy).
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Královská obora
Královská obora leží v centrální části Pražské kotliny, převážně v říční nivě Vltavy, jižní část pak částečně leží mimo nivu
ve svahu říčního údolí. Územím přírodní památky procházejí
dvě železniční tratě, buštěhradská a podmokelská dráha.
Buštěhradská dráha vede převážně zářezem ve svahu říčního
údolí a je součástí přírodní památky. Naopak podmokelská
dráha vede převážně na náspu v říční nivě a její těleso není
součástí chráněného území, které tak dělí na dvě samostatné
části. Hranice jsou tvořeny na severu plavebním kanálem
Troja-Podbaba, na severozápadě je hranicí uměle zaslepené
rameno Vltavy a z ostatních stran je obklopeno městskou
zástavbou.
Od stanice metra Nádraží Holešovice jedeme tramvají č. 12
na konečnou – Výstaviště. Pokračujeme ve směru jízdy do
rozlehlého areálu chráněného území.
Přírodní památka

ev. č. 1118

Katastrální území

Bubeneč

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

90,89 ha

Nadmořská výška

180–224 m n. m.

Důvod ochrany
Úsek nivy Vltavy, využívaný od 13. stol. jako Královská obora.
Od počátku 19. stol. přeměněna na přírodně krajinářský park
s výsadbou introdukovaných dřevin; základní kostra domácích dřevin zachována. Významné refugium vzácných a ohrožených organismů pralesního charakteru (bezobratlí, netopýři, ptáci).
Charakteristika
Stromovka je jedním z nejvýznamnějších přírodně krajinářských parků v Praze s množstvím exotických dřevin. Původně
byla oborou. Její podoba je tvořena soustavou luk a zalesněných ploch parkového i lesního charakteru. Pro park je
GPS: 50.1272733N, 14.5753633E
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typická soustava rybníčků, dodnes napájených Rudolfovou
štolou. V průběhu dob zde bylo vysazeno mnoho druhů
introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů, což vytvořilo
z Královské obory významné arboretum. Královská obora je
v současné době největším pražským chráněným parkem
a slouží ke sportovním, rekreačním, i kulturně vzdělávacím
účelům.
Neživá příroda
Geologický podklad tvoří horniny ordovického stáří, které
jsou překryty hlinitými a písčitými náplavami IV. vltavské
terasy. Mocnost pokryvů je 4 až 12 m. Střední rovinná část
území tvoří v podstatě velmi mělkou bezodtokou mísu, ve
které se vysoká hladina podzemní vody (v rozmezí 0 až 2 m
pod povrchem), projevuje soustavným podmáčením
některých ploch. Terasové sedimenty pokrývají značnou část
území. Stratigraficky jsou rozděleny na dva terasové stupně,
vyšší letenská terasa a údolní maninská terasa. Sedimenty
spočívající na vyšším erozním stupni jsou tvořeny písčitými
štěrky, které jsou na bázi hrubozrnné s valouny do 15 cm,
směrem k povrchu území ubývá štěrků a sedimentace se
zjemňuje, drobnější valouny až čisté písky, nebo písky
zahliněné. Holocenní náplavy jsou vloženy do údolní terasy.
Jejich faciální složení je rozmanité, a je reprezentováno
písčitými štěrky s různým stupněm zahlinění, jednak
písčitými, hlinitými, místy humosními a jílovitými náplavy.
Navážky překrývají holocenní náplavy, jsou různého
charakteru a mocnosti, převážně to jsou zeminy místního
charakteru s příměsí cihel, škváry a dalších stavebních
materiálů. Vznikly především zasypáním starých ramen řeky
a zavezením prostorů opuštěných pískoven.
Botanika
Současný stav má své kořeny v minulém století, kdy byly
některé rybníky zrušeny a vytvořena současná soustava luk
a zalesněných ploch. Bylo vysazeno mnoho druhů introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů, což vytvořilo
z Královské obory významné arboretum. Lesní plocha má
chudý podrost, tvořený neofyty jako je netýkavka malokvětá.
Mimo les jsou různé typy luk podle výšky spodní vody a
hospodaření, jako např. pryskyřníkové, psinečkové nebo
jílkové. Při průzkumu rostlin byl pro tuto přírodní památku v
letech 2001 a 2003 zjištěn výskyt 259 taxonů cévnatých
rostlin (kromě dřevin). V průběhu dob bylo ve Stromovce
vysazeno mnoho druhů dřevin, jak domácích, tak i introdukovaných a zahradních kultivarů. Přeměna území na
přírodně krajinářský park, realizovaná od počátků 19. stol.,
vnesla do tohoto území celou řadu introdukovaných druhů a
kultivarů dřevin a Královská obora má velký kulturně
vzdělávací význam jako bohatá dendrologická sbírka. Mezi
introdukované druhy, které je zde možné spatřit, patří vedle
běžně v parcích pěstovaných druhů (jírovecc maďal,

Výzkum agentury STEM ukázal, že průměrný obyvatel Prahy zná jen jedno pražské chráněné území – jak se asi jmenuje?

omorika, magnolie) také vzácnější, běžně v parcích
nepěstované druhy např. katalpa, téměř 20 taxonů dubů,
Sequoiadendron a další. Řada domácích i introdukovaných
dřevin se zde navíc vyskytuje v řadě kultivarů a Analýza
aktuálního stavu vegetačních prvků v Královské oboře
(Florart-Šimek, 1997–98) zde jen jehličnatých a listnatých
stromů uvádí více než 220 taxonů. V porostech jsou
významné velké exempláře dubu letního (některé pocházejí
až ze 17. století).
Zoologie
Při průzkumu vybraných skupin živočichů byl pro tuto
přírodní památku v letech 2001 a 2003 zjištěn výskyt 25
druhů měkkýšů, 54 druhů arborikolních ploštic, 227 druhů
motýlů (otakárek fenyklový, batolec červený, nebo babočka
kopřivová), a to především druhů vázaných na stromy. To ukazuje na poměrně velký lepidopterologický význam tohoto

území, které lze považovat za poměrně významné refugium
motýlů. Dále 109 druhů blanokřídlých, 140 druhů vybraných
čeledí brouků, 5 druhů obojživelníků, 2 druhy plazů, 34 druhů
ptáků především druhy hnízdící ve stromových dutinách a 11
druhů savců. Bylo zaznamenáno 7 druhů netopýrů, např.
netopýr vodní rezavý řasnatý a parkový.
Lesnictví
V průběhu dob bylo ve Stromovce vysazeno mnoho druhů
dřevin, jak domácích, tak i introdukovaných a zahradních
kultivarů. Přeměna území na přírodně krajinářský park,
realizovaná od počátků 19. stol., vnesla do tohoto území celou řadu introdukovaných druhů a kultivarů dřevin a Královská obora má velký kulturně vzdělávací význam jako bohatá
dendrologická sbírka. Mezi introdukované druhy, které je zde
možné spatřit, patří vedle běžně v parcích pěstovaných
druhů (Abies concolor, Negundo aceroides, Acer palmatum,

Rudolfova štola
Soubor rybníků ve Stromovce je založen v prostoru bývalého
rozsáhlého rybníka založeného Rudolfem II. Nedílnou součástí
systému je Rudolfova štola, která vždy sloužila k napájení
původního rybníka a později zásobovala dnešní rybníky ve
Stromovce.

Jedná se o obdivuhodné technické dílo. Štola byla ražena
v letech 1589 až 1593 a to souběžně z několika míst. Je využito
spádu Vltavy v jejím meandru. Voda z výše položené části
u Štvanice teče tunelem dlouhým 1102 metrů a napájí rybníky
v Královské oboře.
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Původně bylo zřízeno toto místo jako obora, kde se lovila
zvěř (již od 13. století). Od roku 1804 je Královská obora
zpřístupněna veřejnosti a je využívána jako park. V současné době slouží k rekreačním, sportovním i kulturně
vzdělávacím účelům
Aesculus hippocastanum, Picea omorica, P. pungens, Pinus
nigra, Platanus x acerifolia, Magnolia acuminata, M. soulangiana, Quercus palustris, Sophora japonica či Tiliax x euchlora a dalších) také vzácnější, běžně v parcích nepěstované
druhy Abies lasiocarpa, Acer capillipes, Aesculus flava,
A. glabra, Betula lutea, Carya cordiformis, Catalpa ovala,
Celtis occidenialis, Phellodendron sp., Pseudolarix amabilis,
Pyrus salicifolia, téměř 20 taxonů dubů (Quercus sp), Fraxinus pennsylvanica, Liquidambar slyracifluaa, Sequoiadendron giganteum a další. Řada domácích i introdukovaných
dřevin se zde navíc vyskytuje v řadě kultivarů a Analýza aktuálního stavu vegetačních prvků v Královské oboře z r.1997
zde jen jehličnatých a listnatých stromů uvádí více než 220
taxonů. V porostech jsou významné velké exempláře dubu
letního (některé pocházejí až ze 17. století). Z hlediska zachování původních živočišných společenstev, zejména
velkého druhového bohatství bezobratlých, je velmi důležitá
skutečnost, že základní kostru porostů tvoří dřeviny domácího původu a zachována zůstala i část přestárlých jedinců
s odumřelým dřevem a dutinami. Tyto odumírající exempláře
stromů jsou důležitým refugiem vzácných a ohrožených
organizmů hub, hmyzu a dalších členovců a obratlovců vázaných na stromové dutiny (ptáci, netopýři, plši apod.).
Péče o území
Po povodni v r. 2002 odumřelo velké množství stromů a ještě
třetí rok po povodni uschlo 224 kusů. Po odstranění rozsáhlých povodňových škod bylo vysazeno téměř 50 tis.
cibulovin, 20 tis. trvalek, cca 3 tis. rhododendronů a azalek,
obnoveno cca 20 ha trávníků a ošetřeno celkem cca 1 tis.
stromů a vysazeno asi 300 nových stromů. V rámci odstranění povodňových škod se zrekultivovaly rozsáhlé plochy
(původně zahrádkové kolonie a zásobní zahrada). Na těchto
pozemcích (8,5 ha) se od roku 2006 rozkládají odpočinkové
rekreační louky, na které navazuje obnovené rameno Malé
říčky. Odstraňování povodňových škod přerušilo původní
plán postupné obnovy Obory, který byl zahájen vybudováním dětského hřiště „Kaštánek“ a rekonstrukcí svažitých
partií pod Letohrádkem, pro zázemí údržby zahrady byla
obnovena původní hájovna. V roce 2003 proběhla rekonstrukce svahů pod letohrádkem (celková rekonstrukce komunikací, včetně opěrných zdí a zábradlí; 15 000 m2 ). Na
podzim roku 2006 se veřejnosti předaly do užívání upravené
pozemky tzv. Starého parku a okolí Planetária. V rámci těchto
investičních akcí je zkvalitňován povrch cestní sítě. Nepropustné asfaltové plochy jsou nahrazovány zpevněnými
46
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Tzv. Ostrůvek, který vyčníval z bývalého Velkého rybníka, je porostlý staletými duby (K. Vávra, akvarel)
pěšinami s pískovým nebo dlážděným povrchem.
Renovována je fontána a altán ve Starém parku. V okolí
Planetária jsou zakládány záhony a konstrukce pro jarní
výsadby růží.
V rámci údržby parků se dále provádí zprůchodnění a pravidelné čištění dešťové kanalizace, včetně drobných oprav.
Byl opraven havarijní stav napouštění Horního rybníka.
Podařilo se úspěšně rekonstruovat i původní hájovnu, která
slouží jako zázemí zahradní údržby. V roce 2007 byla změněna bývalá panelová cesta za tratí na štěpkovou cestu.
V parku je prováděna pravidelná údržba stromů, která se
provádí většinou za pomoci horolezecké techniky. V lednu
2007 po větrné smršti popadalo přibližně 6 desítek velkých
kosterních větví či samotných stromů. Zahradníci mimo
takzvanou základní údržbu vysázeli v parku množství nových
atraktivních rostlin (cibuloviny, rododendrony, azalky a růže).
Po neblahých zkušenostech z minulých let jsou výsadby
atraktivních keřů jištěny proti krádeži kotvením. Například v
roce 2005 byly provedeny tyto výsadby: 14 000 ks
rododendronů, 600 ks okrasných keřů, 29 000 ks cibulovin
(krokusy, sněženky, narcisy, modřence aj.), 600 ks trvalek. Na
travní plochy po propadech v roce 2008 v důsledku stavby
tunelu pod Stromovkou byla vyseta travní směs.
V současné době je připravováno rozšíření stávajících
vodních ploch realizací projektu obnovy centrální části
Královské obory a dna bývalého „Rudolfova rybníku“.

48

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

1580 – Rudolf II – renesanční přestavba letohrádku (dokončena 1594?)
1582 – k oboře přičleněn háj u Holešovic
1585 – byla obora rozšířena západním směrem k "Císařskému mlýnu", který
byl přestavěn v roce 1583. V roce 1594 zde byla vybudována podle
plánů Jana Gargioliho grotta s portálovým průčelím. Za galerií byla
založena terasová zahrada s obdélným bazénem
1582 – začátek hloubení průkopu z Vltavy, postupně zvětšován rybník na
plochu 21 ha, navezen ostrov
1586–1593 – byla vyražena "Rudolfova štola", která je 1 097 m dlouhá
a sloužila a opět slouží k napájení rybníků vodou z Vltavy
1593 – dokončení štoly
1598 – založen Zelený rybník ve vých. části obory
1590 (kolem) – zprávy o cizokrajných dřevinách, květinách a exotické zvěři
a pokračuje osazování záp. části obory–bažantnice
1615 – poničena západní část obory, Ferdinandem II. přeměněná na
bažantnici, byla císařem Matyášem v r. 1615 přeměněna na ovocný
sad – štěpnici. Za třicetileté války je obora opakovaně poničena a opět
upravována
1618–1648 – v období třicetileté války došlo ke zpustošení porostů i staveb
obory. Po utichnutí válečných bouří pak byly obnoveny oborní zdi,
koncem 17. století se zde chovala četná lovná zvěř. Od Prašného mostu
vedla k oboře přímá alej, původně vysázená lípami, později jírovci (od
roku 1664 – propojení s Hradem)
1621 – Ferdinand II – oprava poničeného stavu válečné vpády Švédů – opětovné ničení obory i štěpnice s dílčími opravami
1689–1691 – je u velkého rybníka zbudována Královská dvorana (dnešní
budova č.20) s velkým sálem, zdobeným freskami Jana Jakuba
Stenifelse z roku 1691, představující Apollona na slunečném voze
a další mytologické výjevy a mostek na ostrov. Dvorana – dolní
letohrádek byl v roce 1791 upraven na zahradní restauraci. Tato byla
1855 architektem Bernardem Grueberem přestavěna v novogotickém

stylu – nyní tzv. Šlechtova restaurace. Na ostrově uprostřed rybníka byl
zbudován malý pavilonek. Tehdejší konfigurace terénu je dodnes
patrná. Jsou zachovány hráze velkého rybníka (ve tvaru podkovy)
i ostrov (vyvýšenina – tzv. dubový pahorek)
1640 – přímý prodej ovoce ze štěpnice, dále dílčí úpravy a řešení provozních
problémů–např. zajímavá zmínka o výměně dřevěného mostku r. 1711
vedoucího na ostrov ve velkém rybníku, využívání části obory jako
polností. Počátkem 18. století – obora se začala zušlechťovat podle
zásad anglických krajinářských parků
1711 – největší zásahy do vegetace obory přináší patrně první polovina 18.
století, kdy je nejprve v r. 1711 část obory rozorána a využívána jako
pole a později, od listopadu 1741 do ledna 1742 zde táboří saské vojsko,
které zde vykácí téměř všechny stromy. Dílo zkázy dokončí r. 1744
pruské vojsko, které vypálí letohrádek a opět zničí ohradní zdi
1725 – kolem tohoto roku zmínka o lipovém stromořadí kolem hrází
1741 – listopad 1741 – leden 1742 táboří zde saské vojsko – vykáceny
všechny stromy kromě porostů na ostrově a části aleje u rybníku
1744 – pruská vojska – vypálen letohrádek, zničeny ohradní zdi
1746 – propůjčeny pozemky hraběti Kinskému – výstavba hospodářského
dvora pod strání vedle královské dvorany
1791 – štěpnice dána do nájmu Jindřichu hraběti Rottenhanovi – obnova
cest, vybavenost
1792 – při korunovaci Františka I. zde probíhala dožínková slavnost, kdy byl
opraven letohrádek. Později se zde pořádaly ukázkové svatby dle
národních zvyklostí. Z téhož roku je zmínka o vypuštění rybníka, na
jehož dně byl zřízen taneční parket
1802 – postaven antikizující domek nad studánkou v jz části 1804
– Královská obora věnována českým stavům a zpřístupněna. Stav: pole.
louky, hájky
– potřeba parkové úpravy – zahradník Josef Fuchs: výsadbou pozvolna

Chronologický přehled historie Královské obory
1268 – předpokládá se, že Královská obora byla založena králem Přemyslem
Otakarem II. v roce 1268 v místě jilmové doubravy. Pozemek byl
ohrazen pro honitbu – majetek jeptišek chotěbořského kláštera
1268 – postaven lovčí hrádek, zřejmě na místě dnešního letohrádku
1320 – obora se stává korunním majetkem – král Jan Lucemburský ji získal
výměnou od chotěbořského probošta
1319 – první písemná zmínka o oboře – neuskutečněný rytířský turnaj za
Jana Lucemburského
1401 – míšeňské vojsko v panských bouřích proti Václavu IV sídlí v oboře – tato vypleněna
1420 – v oboře táboří 18000 mužů císařského vojska
1421 – Pražany zkonfiskovaná obora, zpustlá, přechází prodejem do
majetku konšela Jakše
1424 – obora navrácena Zikmundu Korybutovičovi
1433 – informace o existenci oborníků (Jíra – Matěj – Václav – Vavřinec – Duchek)
1495 – za Vladislava II. výstavba (možná přestavba) letohrádku v pozdně
gotickém slohu (1495–1502) (dnešní Místodržitelský letohrádek). Od
dob husitských byla obora o pouti svatogothardské zpřístupňována
veřejnosti – od roku 1500 v úterý velikonoční
1536 – Vyměření obory 1500 kroků x 1000 kroků tj. 84 ha, obehnána zdí s 6
vížkami
1547 – byl založen větší rybník u jižní ohradní zdi (při dnešní buštěhradské
dráze; následně napájen z Vltavy) s výměrou 21 ha. Ve středu rybníka
byl kruhový ostrov. Pro chov vodního ptactva a ryb byly zřízeny další tři
rybníky a v západní části rozlehlá bažantnice; kromě srnčí zvěře, jelenů
a klisen, k zubrům přibyli i buvoli, divoká prasata a lišky
1548 – Obora osazována lesními stromy z blízké Šárky
1559 – po předchozím zalesnění pozemků západně od obory vznikají dvě
samostatné části oddělené zdí – východní obora s letohrádkem a
rybníkem a západní bažantnice – později štěpnice s myslivnou: toto
dochováno až do 19.stol, začátek výstavby velkého rybníka. V letech
1495–1502 byl na místě dnešního letohrádku postaven lovčí hrádek
1594 renesančně přestavěn na vyhlídkový letohrádek. 1805–1811 proběhla
přestavba do novogotického stylu. Název Místodržitelský letohrádek je
z dob (19. století), kdy sloužil jako letní sídlo místodržících v Čechách
1536–1548 – V husitských dobách byla obora poničena a následně
Ferdinandem I. v letech 1536–1548 a 1559 obnovena. Výsadby byly z
lesních dřevin – stromů a keřů dovezených ze Šárky, největší rozkvět
obory nastal v dobách Rudolfa II
1578 – Rudolf II nechal opravit zahradní domek (č.p.58)
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Královská obora – list ze sady archů „Pražské parky a dřeviny”, z r. 1960
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Současné úpravy mají kořen v minulém století, kdy byly některé
rybníky zrušeny a vytvořena současná soustava luk a zalesněných
ploch. Bylo vysazeno mnoho druhů introdukovaných dřevin a
zahradních kultivarů, což vytvořilo z Královské obory významné
arboretum

měnit lesní charakter obory. "Starý park" založen již kolem roku
1808–1811.
1804 – z podnětu purkrabího hraběte Jana Rudolfa Chotka došlo ke
zpřístupnění Královské obory v Ovenci pro veřejnost. Připomínkou je
deska osazená do nástavce vstupní brány z Gotthardské ulice. Královská
obora věnována českým stavům. V té době se zde nacházely pole, louky
a hájky a bylo rozhodnuto o vytvoření parkové úpravy, kterou byl
pověřen zahradník Josef Fuchs, který pozvolna měnil lesní charakter
obory.
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1805–1811 – proběhla novogotická přestavba Místodržitelského letohrádku, kterou provedl arch. Jan Filip Jöndl podle plánů arch. Jiřího Fischera
a jeho okolí se rozšířilo o sousední kostelní pozemek, kde vznikl prostor
se třemi skleníky a parter s bazénem, vodotryskem a sochami. Vznikl
květinový parter, okrasné záhony před letohrádkem. Podle návrhu
profesora techniky Jiřího Fischera a dvorního zahradníka Františka
Weppela se obora postupně měnila v krajinářský park. Velký rybník byl
zrušen a postupně nahrazen několika menšími rybníčky.
1808 – kolem tohoto roku odstraněna dělící zeď mezi štěpnicí s oborou

1835 – došlo k první introdukci cizokrajných dřevin použitých pro nové
výsadby. Výsadby a budování parkových úprav potom pokračují
prakticky po celé století. Dochází při tom i k rozsáhlým terénním
úpravám spojeným i s úpravou vodního režimu obory. Původní velký
rybník je zavezen a je zvýšena úroveň terénu.
1840 – arcikníže František Karel – oslava ve skleníku u letohrádku
1840 – vyměření obory: 1 175 853 m2 okrasný sad (celkem), 141 357 m2
cesty a potok, 881 856 m 2 pole, 143 208 m2 louky a pastviny, 9 532 m2
budovy, 10 9577 m2 štěpnice, první polovina 19 stol., významné

sportovní a společenské využívání obory – dostihy, kavárna
1845 – po sloučení štěpnice (Baumgarten–stromovka) a obory je používán
název Královská obora – Stromovka. Následují úpravy dle návrhů Jiřího
Braula a Bedřicha Wünschera – založení kruhového bazénu, zrušení
Zeleného rybníka, později úprava strání pod tzv. Mecserovou silnicí,
úprava před restaurací. Výstavba podmokelské dráhy – znamená
úbytek plochy parku o 7,5 ha, druhá trasa tzv. Buštěhradská dráha
vznikla v jižní části.
1845–1848 – stavba podmokelské dráhy – 7,5 ha pozemků – pokračující
práce mezi štěpnicí a západní hrází (tzv. Tiergarten) dnes "starý
park" – hranice "starého parku" probíhají po potoce – okrasný
kruhový bazén s vodometem (1852 ?) – zrušen "Zelený rybník" v jv
části – voda převedena do nového hospodářského. dvora
1845–1848 – stavba podmokelské dráhy – 7,5 ha pozemků
1850 – obec Bubny se spojila v jeden celek s Holešovicemi
1850 – došlo k částečné úpravě Královské obory, kdy byl v prostoru západně
od hráze založen tzv. Tiergarten, dnes Starý park.
1854 – ve vodárně při výtoku z Rudolfovy štoly je instalován tlakostroj, který
poháněl vodu do rezervoiru u místodržitelského letohrádku
1860 – v období 1860–1918 je prostředníkem pro jednání se stavovskou
správou zámecké hejtmanství po r. 1861 – zahradník Braul provádí
osázení strání pod Mescerovou silnicí a nad vodárenským domkem +
úprava před restaurací
1881 – došlo k dalším úpravám před restaurací (rozšíření promenády,
založení sadu, založení současného rybníka. Zahradník Rozínek
(nástupce Jiřího Braula) zpracoval projekt na další rozšíření sadů, přízeň
zemského maršálka Auersperga:
– rozšíření plochy a promenády před restaurací násypem břehu
bývalého rybníka
– navážky zeminy na dno rybníka, založení sadu – nejdříve severní část,
později v dalších letech na zbývajících částech rybničního dna
– založení rybníka (8600 m2)
– darovány četné vzrostlé stromy (maršálek Auersperg, Camilo Rohan)
ze zahrad ve Vlašimi a Sychrově – místní název "Sychrovák" = partie
západně od růžovny
ve Vlašimi a Sychrově – místní název "Sychrovák" = partie západně od
růžovny
– spojení prostranství před restaurací s nově zakládaným parkem
(1885)
1884 – nově zvolený zemský výbor svěřuje oboru pánu Pfeillu ze Scharfensteinu:
– záměr na přeměnu zbývajících polností na velký přírodní park
– zvětšeny okrasné školky, zaveden pěstební plán
– úpravy v záp. části obory
– úpravy nad a pod tratí buštěhradské dráhy a kolem podmokelské
dráhy
1884 – Holešovice se připojily jako první předměstská část k Praze
1885 – byl založen podle zahradníka Karla Rozínka geometricky řešený
růžový sad, zbudován podchod do bývalého dna rybníka. Prodloužení
koňské dráhy do Stromovky (Belgická společnost)
1886 – parkové úpravy v širším okolí hospodářského dvora – výsadba 8000
jehličnatých stromů (?) – 11 ha přírodních partií jak jsou zachovány
dodnes
1887 – řešení okolí malého výstaviště (budované od roku 1874)
1888 – zalesnění strání od Bubenče až k letohrádku (smrky cypřiše, břízy,
habry)
1891 – první Zemská jubilejní výstava – areál se dále vyvíjí samostatně dále
1895 výstava národopisná. Došlo ke značnému úbytku plochy Královské
obory pro výstavbu Výstaviště.
1893 – Výměra obory: 115,2 ha, náklady na údržbu: 3000 zlatých (relativně
málo), skleníky, zásobní zahrady 8500 zlatých, parkové cesty: 17 500 m,
vozové cesty: 7 200 m, jízdní cesty: 7 700 m
1894 – plochy za podmokelskou tratí přeměněny na park (úpravy do 1897),
okružní cesta
1896 – na části pozemků obory se staví budova Akademie
1897 – stavby plavebního kanálu. Jednoduchá parková úprava v hranicích
nového kovového oplocení
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1898 – elektrická dráha – konči poblíž Šlechtovy restaurace. Bylo zřízeno
Maroldovo panorama s proslulým obrazem Luďka Marolda "Bitva
u Lipan" – nyní součást Výstaviště
1905 – výstavba čistící stanice na Císařském ostrově, zahr. kolonie, sportovní
kluby
1920 – jednoduché úpravy za školkami k rameni Vltavy jsou v podstatě
posledním rozvojovým programem, dále už pouze údržba a dílčí úpravy
1928 – vykonavatelem stavovské správy se stává zemský úřad (partnerem je
Kancelář prezidenta republiky – stavební referát)
1933 – úprava stráně pod letohrádkem, zveřejnění zahrady u letohrádku
1934 – rozšířen rybník se 2 ostrůvky o nový záliv (v místě močálu)
1939–1940 – protiletecké kryty, pěstování zeleniny
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1948 – Slovanská výstava – hrubý zásah a rozšíření výstaviště. Do letohrádku umístěno oddělení knihovny Národního muzea.
1948 – 12. srpna se stává Královská obora vlastnictvím země české (byla
směněna se Správou Pražského hradu za objekty nejvyššího purkrabství a věž Daliborku)
1949 – Královská obora je předána do vlastnictví a správy hl. m. Prahy.
1950 – 1. ledna převedlo ministerstvo vnitra výměrem ze dne 6. března 1950
Stromovku do vlastnictví československého lidově–demokratického
státu – následně svěřena do správy Ústředního národního výboru hl.
m. Prahy.
1953 – přestavba průmyslového paláce na Sjezdový, přibráno dalších 7 ha
pro park kultury a oddechu
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Parkové úpravy zde proběhly v době Rudolfa II. Byly vytvořeny rybníky, zásobované vodou tzv. Rudolfovou štolou
vedoucí z Vltavy pod Letnou
1961 – výstavba Planetaria v místě hospodářského dvora a restaurace
1968 – zrušena zásobní zahrada u letohrádku. Došlo k dalšímu rozsáhlejšímu úbytku plochy Královské obory výstavbou zastupitelského úřadu
Sovětského svazu.
1974 – proběhla rekonstrukce rybníků, byly zvýšeny zaplavované plochy
původního dna rybníka.
1980 – narušený vodní režim v centrální části
1997 – byla zprovozněna po dokončené rekonstrukci Rudolfova štola.
1997–2000 – proběhlo kompletní vyčištění všech rybníků s provedením
obnovy břehů.

1998 – byly nainstalovány 3 nové dřevěné mostky přes odvodní kanál.
1998–2000 – bylo provedeno rozsáhlé arboristické ošetření stromů.
2002 – povodeň s kulminací dne 3. 8. 2002 a výškou hladiny 8,42 m oproti
normálu, zasáhla cca 30 ha parku.
2002–2004 – postupné odstraňování povodňových škod a odumírajících
dřevin, obnova trávníkových ploch
2008 – dva propady (až průměru 20–30 m a až 15 m hloubky) v důsledku
stavby tunelu pod Stromovkou.
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Krňák
Území tvoří tři části oddělené komunikacemi.
Vltavská část, vlastní slepé rameno Berounky mezi ulicí
K přehradám a Strakonickou magistrálou a olšina s charakterem lužního lesa podél toku Lipanského potoka.
Od stanice metra Smíchovské nádraží nám odjíždí autobus č.
129. Vystoupíme na zastávce Zbraslavské náměstí a dáme se
vpravo k areálu zbraslavského zámku a k mrtvému rameni
Berounky.
Přírodní památka

ev. č. 1120

Katastrální území

Zbraslav

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

26,56 ha

Nadm. výška

191–210 m n. m.

Zachování krajinného prvku, který představuje mrtvé
rameno Berounky a udržení podmínek pro zachování mokřadních rostlinných společenstev včetně přilehlého zbytku
lužního lesa a nivy Vltavy u areálu zbraslavského zámku.
Charakteristika
Krňák je skutečně slepé rameno Berounky, která se vlévala
pod Zbraslavským zámkem do Vltavy. Svoje koryto do
přibližně dnešní podoby změnila řeka snad v roce 1834 při
jedné z povodní. Je nutno podotknout, že niva Berounky mezi
Zbraslaví a Radotínem je velmi rozsáhlá a řeka měnila za
poslední tisíciletí své koryto mnohokrát. Je to lokalita, která
lákala lidi k osídlení již od minulosti. Připomínáme rozsáhlé
keltské opidum Závist i vybudování cisterciáckého kláštera
založeného českým králem Václavem II v roce 1292 na místě
původního přemyslovského loveckého dvorce.
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54

V roce 2002 se vltavskou částí Krňáku prohnala plnou silou
rozvodněná Vltava a smetla takřka veškerou vegetaci. Celé
území Krňáku a vlastně celá niva Berounky byly zatopeny do
výše čtyř a více metrů. Vltavská část Krňáku byla zatopena od
roku 2002 ještě dvakrát, ovšem s podstatně menší razancí.
Neživá příroda
V území se nevyskytují významné útvary neživé přírody.
Horninové podloží tvořené břidlicemi letenského souvrství
(ordovik) zakrývají štěrkopísky nivní terasy překryté nivními
hlínami. Podél Krňáku vystupují hnědé humózní fluvizemě,
v horní zazemněné části gleje až organozemě.
Botanika

Důvod ochrany

0
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Vegetaci území tvoří různé typy břehových porostů včetně
vrbových křovin okolo zazemňujícího se mrtvého ramene
Berounky a na náplavech Vltavy. Lužní les severně od
Zbraslavského zámku je tvořen do značné míry degradovaným lužním lesem, který je možné přiřadit k údolnímu
jasanovo olšovému luhu, který na některých stanovištích
inklinuje k tvrdému luhu. Před povodní v roce 2002 byly
porosty na pobřeží Vltavy tvořeny aluviálními loukami,
krátkostébelnými kostřavovými trávníky s výskytem trávničky prodloužené a dalších suchomilných druhů na hrázích,
ruderálními porosty sycenými archeofyty, fragmenty lužních
lesíků s vrbou křehkou, poloruderálními porosty hlinitých
břehů a štěrkových náplavů. Pozoruhodné byly zejména
porosty obnažených den s vzácnějšími druhy, např. blatěnkou
bažinnou, bahničkou šídlovitou a šáchorem hnědým, z dalších mokřadních druhů zde rostl kalužník šruchový a ohrožený šmel okoličnatý. Povodně v srpnu 2002 přeplavily
pobřeží několika metry vody a zanechaly rozsáhlé výmoly
a naplaveniny hrubého štěrku a štěrkopísku. Vytvořily tak
z geomorfologického hlediska zajímavý fenomén („koryto
neregulované divoké řeky“). Od povodní probíhá na pobřeží
sukcese, která se v současné době na většině plochy nachází
ve stadiu termofilních až subtermofilních společenstev
víceletých bylin. V porostech převládají zejména pelyněk
černobýl a bodlák obecný. V území byly nalezeny z druhů
červeného seznamu např. lebeda podlouhlolistá, šmel
okoličnatý, voďanka žabí, okřehek trojbrázdý, skřípina
kořenující a mateřídouška panonská. Byla zde také nalezena
řada invazních druhů mj. i křídlatka japonská.
Zoologie
Území zahrnuje tři typy přirozených biotopů s odlišnými
reliktními a významnými druhy bezobratlých živočichů. Je to
jednak biotop mokřadní a pobřežní, jednak zbytek kontinuálně trvajícího lužního lesa (blíže k Lipencům), a dále
xerotermní společenstvo na písčité a kameny vydlážděné
ochranné hrázi podél řeky. Průzkum vodního prostředí zjistil
mj. výskyt ohroženého plže okružáka Planorbis carinatus,

Významným biotopem přírodní památky je tzv. měkký luh s olšemi, topoly a vrbami

velkých mlžů velevruba malířského a škeble říční či larev
šidélka většího.
Z obojživelníků se na území vyskytují zelení skokani, skokan
hnědý , skokan skřehotavý, ropucha obecná, r. zelená, kuňka
obecná, v minulosti i rosnička zelená, čolek velký, č. obecný
a mlok skvrnitý. Obojživelníci i plazi – slepýš křehký, ještěrka
obecná, užovka obojková a dnes už vymizelá užovka
podplamatá byli výrazně postiženi výstavbou komunikací
(omezení možností migrace, zvýšení mortality dospělců).
Z ptáků zde byl zaznamenán moudivláček lužní, strakapoud

malý, kormorán velký, krahujec obecný, vlaštovka obecná
a ledňáček říční, ze savců myška drobná, hryzec vodní a ondatra pižmová. Území je lovištěm netopýrů, zejména netopýra rezavého a n. vodního.
Lesnictví
Je zde vyvinut biotop měkkého luhu, kde výrazné dřeviny
představuje olše a topol černý, dále několik druhů vrb, javor,
habr a dokonce i dub. Z keřového patra můžeme uvést např.
hloh a bez černý.
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V letech 1763 až 1787 se uskutečnilo na území rakouského mocnářství 1. tzv. Josefské vojenské mapování
v měřítku 1: 28 800. Tyto mapy poskytují věrný obraz krajiny ještě před průmyslovou revolucí
Péče o území
Péče v minulém období byla zaměřena převážně na nápravu
škod, způsobených povodní v roce 2002. V průběhu let
2004–2005 byl celý Krňák po záplavě vyčištěn. Byly odstraněny nežádoucí naplaveniny a padlé stromy. Následovalo
odbahnění slepého ramene Berounky a toku Lipanského
potoka. V této souvislosti byly vytvořeny dvě tůně. Byla též
provedena výsadba olší v západní části území, jejímž účelem
je podpořit vývoj porostu lužního lesa, který byl poškozen
povodní.
V zimě 2004–2005 bylo přistoupeno k odbahnění Krňáku slepého ramene Berounky v celé délce, neboť velká část
profilu byla zazeměna. Práce byly provedeny sacím bagrem.
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V letech 1842 až 1852 proběhlo 2. vojenské mapování. Velmi zajímavé je srovnání stejných úseků krajiny v odstupu
padesáti let. Berounka u Zbraslavi (Königsaal) změnila výrazně svůj tok. Vidíme mrtvá ramena

Bahno bylo čerpáno na pole mezi Krňákem a Strakonickou
magistrálou, kdy byly vytvořeny dvě laguny s drenáží.
Drenážemi se voda vracela zpět do Krňáku, bahno bylo
ponecháno do jara, po vyschnutí bylo odvezeno na řízenou
skládku. V rámci těchto prací byla vytvořena i tůň ve vltavské
části s ostrůvkem uprostřed. Tak vzniklo útočiště celé řady
ptáků. V lužní části Krńáku byla obnovena tůň na Lipanském
potoce. Při bagrování narazili dělníci na dno zpevněné
kameny. Zřejmě jde o historický brod přes potok, kudy
přecházela cesta směrem k Radotínu. Ve vlastním „lužním
lese“ byla též obnovena tůň a propojena malým korytem
s Lipanským potokem, takže je velmi mírně průtočná.

ponechána přirozenému vývoji. V celé lokalitě včetně
ochranného pásma sahajícímu až k tělesu silnice – ulice
K přehradám je pouze postupně odstraňován trnovník akát,
jak vzrostlé stromy, tak nálety. Podél toku řeky jsou
likvidovány podle potřeby ohniska křídlatky sachalinské. Ta
se však v území bude vyskytovat prakticky vždy. Proti proudu
podél břehů vodní nádrže Vrané nad Vltavou jsou totiž
mohutné porosty křídlatky. Akát se též vysemeňuje z porostů
protějšího břehu Vltavy, pozůstatek nešťastného zalesňování
vltavského údolí touto dřevinou v minulosti. Povodí Vltavy
provádí čas od času „bezpečnostní řez“ některých vrostlých
vrb. Jinak se do lokality nezasahuje.

Vltavská část se štěrkovými lavicemi po povodních je

V lokalitě „lužní les“ v západní části Krňáku je olšina částečně

ponechávaná přirozenému vývoji. Do lokality se vtroušeně
dostává jasan ztepilý. Na vhodná místa jsou podle potřeby
pomístně dosazovány odrostky olše lepkavé. Podél
komunikace ulice Petra Houdka jsou postupně odstraňovány
akáty. Území je ve vegetační době silně zabuřenělé a více
méně nepřístupné. Do lokality jsou bohužel částečně
svedeny dešťové vody z přilehlých komunikací.
Slepé rameno Berounky napájí Lipanský potok, přitékající
směrem od osady Kazín. V letních obdobích je takřka bez
vody. Většinu přítoku vody tvoří výpust z čističky odpadních
vod Zbraslav a dešťová kanalizace, která do Krňáku odvádí
dešťové vody z horní části Zbraslavi. Malý přítok vody, resp.
vody silně eutrofizované, přispívá v letních měsících ke
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Letecký pohled od jihu. V centru areál zbraslavského zámku, za ním mrtvé rameno Berounky, vpravo Vltava
tvorbě sinic, vodní plocha je často celá zelená. Obecně je též
v letních měsících snížen obsah kyslíku ve vodě.
Proto je v přípravě projekt, který by zvýšil průtok Lipanského
potoka. Potok by bylo možno samospádem dotovat vodou
z Berounky a docílit řádově průtoku několika desítek litrů za
vteřinu. Toto opatření by významně přispělo k lepší kvalitě
vody v Krňáku zejména v letních měsících.
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Poznámka
Důležité je také upřesnit dosud tradovaný údaj, který uvádí,
že Krňák se stal mrtvým ramenem při velké povodni okolo
poloviny 19. stol. Z dostupných podkladů je však zřejmé, že se
tak stalo již dříve a je k tomu i dostatek důvěryhodných
pramenů. Především to dokládá indikační skica katastrální
mapy z r. 1840, kde je již Krňák označen zřetelně jako mrtvé
rameno Berounky. Dále je to mapa království českého, rytina
z r. 1665 ze Státního ústředního archivu v Praze, kde je tok
Berounky také vyznačen již dále od zámku. Potom je to mapa

ze zmíněné berní ruly, ta však byla překreslována později
a její údaje by mohly být zpochybňovány. Nelze ovšem
vyloučit, že tok Berounky se přemisťoval při velkých vodách
směrem k dnešnímu Lahovickému korytu postupně, doba
přesunu však vzhledem k době, kdy tekla Berounka okolo
dnešního zámku, musela být výrazně kratší s ohledem na
výskyt plavenin mezi starým korytem Krňáku a novým
korytem u Lahovic. I toto srovnání umožnila velká povodeň
v r. 2002. Pro dnešní utváření území měly význam i práce na
Vltavě po roce 1890, které trvaly až do doby první republiky

a jejichž účelem bylo také zlepšit plavební podmínky na
Vltavě v místě bývalého brodu, který využívali již staří
Keltové. Byla vybudována řada výhonových staveb, jejichž
zhlaví byla propojena a vznikla tak souvislá pobřežní stezka
navazující na opevnění pobřežní silnice. Osamostatněním od
Vltavy vznikla část Krňáku zvaná Malá řeka. Oddělení bylo
narušeno povodní v roce 2002, kdy byla pobřežní navigace
protržena. Ta byla následně obnovena, ne však již v celé původní délce.
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Letenský profil
Chráněné území tvoří dvě samostatné části. Větší z nich se
nalézá na jihojihovýchodně orientovaném svahu Letenských
sadů severozápadně od Čechova mostu. Menší část zaujímá
západní svah nad ulicí Pod Bruskou.
Po výstupu z metra stanice Malostranská přejdeme ulici Pod
Bruskou a vidíme před sebou profil v ulici U Bruských kasáren.
Přírodní památka

ev. č. 1115

Katastrální území

Holešovice, Hradčany

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

0,44 ha

Nadm. výška

200–230 m n. m.

Důvod ochrany
Výchozy letenského souvrství (stupeň beroun, ordovik) s hojnou fosilní faunou.
Charakteristika
Geologický profil v úbočí letenských sadů. Část území má
parkový až lesní charakter, zbytek pak tvoří skalní odkryvy,
které jsou hojně porostlé keřovou a bylinnou vegetací. Území
je významnou součástí městské zeleně.
Neživá příroda
Jsou zde odkryty vyšší polohy letenského souvrství. Nejstarší
jsou polohy nad úvozem v nejsevernější části. Nejvyšší partie
jsou odkryty ve východní části. Vrstvy jsou monoklinálně
ukloněny pod úhlem 35–45°. Střídají se polohy drobových
břidlic a křemenců až křemitých pískovců, 6–12 cm mocné.
Vrstevní plochy jsou velmi nerovné. V některých partiích
ubývá podíl křemitých pískovců až křemenců a převládají
špinavě hnědé písčité břidlice. Ve východní části je skalní
výchoz tvořen až 10 cm mocnými polohami křemenných
pískovců nebo jemnozrnných a středně zrnitých drob, střída-

Letenský profil
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jícími se s jemnozrnnějšími, břidličnatě rozpadavými jílovitými pískovci a tenkými proplástky šedočerných jílovitých
slídnatých břidlic. Uvnitř tohoto komplexu je vyvinuta čočka
šedočerných jílovitých slídnatých břidlic, dosahující
mocnosti až 90 cm a sledovatelná na vzdálenost 12 m.
V břidlicích a v konkrecích byla zjištěna druhově chudá, ale
velmi hojná a dobře zachovaná fauna. Nejbohatší úroveň na
zkameněliny je 3–5 cm pod horním okrajem konkrecí, kde se
hojně vyskytují i celé krunýře trilobitů. Mimo tuto polohu je
fauna vzácná. Převládají nálezy celých krunýřů trilobitů
druhů Deanaspis goldfussi a Dalmanitina socialis.
Zajímavý je výskyt trilobitů v tzv. „normálních polohách"
a v „převrácených polohách", vyklenutou částí krunýře
směrem nahoru do nadloží („normální"), nebo směrem dolů
do podloží („převrácená"). V normální poloze bylo nalezeno
70 % krunýřů druhu Deanaspis goldfussi, v převrácené
poloze 30 %. Z celkového počtu krunýřů druhu Dalmanitina
socialis bylo 51 % úplných krunýřů nalezeno v obrácené
poloze. Kromě těchto dvou druhů trilobitů byl vzácně nalezen
trilobit druhu Ecoptochile clavigera.
Návrší Letné je typickou lokalitou oblastní litostratigrafické
jednotky letenského souvrství českého ordoviku – a zároveň
jeho stratotypem. Území je součástí tohoto významného
profilu a představuje jeho nejlepší partie s dobrou odkrytostí
a s paleontologickým obsahem. Území je významné z litologického hlediska, protože umožňuje studium středních
poloh letenského souvrství v poměrně značné mocnosti na
typické lokalitě. Území je důležité i z paleontologického
hlediska, protože jde o jediné bohaté paleontologické
naleziště v tomto souvrství ve východní části pražské pánve,
umožňující i podrobné paleoekologické zhodnocení.
Oblastní význam převyšuje skutečnost, že profil je součástí
celosvětově významné klasické oblasti českých prvohor a že
podobných geologických profilů tímto souvrstvím je
přístupno jen omezené množství. Z historického hlediska
sehrálo území důležitou roli v Barrandově sporu o „kolonie"
(1860). Patrně přímo zde byla situována jeho „kolonie
Zippe". Původní materiál se ještě v Barrandově době ztratil.
Právě proto byla tato kolonie jednou
z nejzáhadnějších, protože Barrande tvrdil,
že odtud pocházely silurské i ordovické zkameněliny zachované na stejných vrstevních
plochách. Toto tvrzení však nemohl nikdy
doložit skutečným materiálem, který byl prý
údajně zničen na barikádě v době revoluce
v r. 1848.
Botanika

0

60

50

100

150

200 m

Původní zde byly dubohabrové háje, společenstva skalních stepí a fragmenty suťových
lesů. Území je silně antropicky narušeno,

Výchozy ordovických vrstev letenského souvrství

zejména výsadbou exotických dřevin, šířením antropofytů
a exhalacemi. Pouze na malých plochách se dochovaly
fragmenty přirozených cenóz. Nebyl zde zjištěn žádný
chráněný druh.

V roce 2012 byl v části chráněného území přiléhajícího k ulici
Pod Bruskou uskutečněn velmi výrazný asanační zásah – byla
odtěžena zvětralá část profilu a provedeno terasování
geologického výchozu.

Zoologie
Fauna silně antropicky narušená, odpovídá umístění v centru
velkoměsta. V křovinách na svahu profilu se hojně zdržují
některé druhy ptáků, např. budníček menší, který zde i hnízdí.
Lesnictví
Porosty dřevin se vyskytují na části chráněného území. Jsou
to parkové výsadby a nálet semenáčů z okolí. Rostou zde
např. dub zimní, javor mléč a klen, babyka obecná, borovice
černá a trnovník akát.
Péče o území
Z hlediska ochrany přírody má území význam pouze po
stránce geologie. Jedná se o plochu v centru městské
zástavby, která je využívána jako městská (parková) zeleň
a v tom směru rovněž byla v minulosti plocha obhospodařována. V rámci další péče je nutné k potenciálním
výsadbám používat pouze původní druhy (jak stromů, tak
keřů). V rámci dosavadní péče se již podařilo snížit zastoupení akátu.

Pražské zahrady a parky
Organismus velkoměsta má mnoho součástí – továrny,
kanceláře, obytné domy a komunikace. Velmi důležité místo
však v tomto systému zaujímá zeleň – parky, zahrady a lesy.
A právě přírodovědecky nejcennější části zeleně jsou
vyhlašovány jako přírodní parky či maloplošná chráněná
území.
V roce 2000 vyšla publikace Pražské zahrady a parky
(B. Pacáková-Hošťálková a kolektiv), ve které jsou popsány
všechny důležité parky a zahrady na území Prahy – mnohé
z nich chráněné také jako maloplošná chráněná území
(např. Královská obora, ale i Letenské sady).
Každý park má důkladný popis, základní údaje i stručnou
historii a přehledný plán. Tato kniha by si zasloužila své
místo v knihovničkách Pražanů snad hned vedle kuchařek
a 50 odstínů bleděrůžové. Můžete se tam dozvědět například i to, že Letenské sady patří k nejstarším veřejným
městským parkům a byly zbudovány koncem 19. století.

61

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Lochkovský profil
Od stanice metra trasy B Luka jedeme autobusem č. 255.
Vystoupíme na stanici Lomy. Chráněné území se rozkládá
vlevo od nás na druhém břehu Radotínského potoka.
Lochkovský profil se rozkládá na západních, jižních až jihovýchodních svazích Radotínského údolí a Lochkovského údolí,
západně od Lochkovského potoka a severně od Radotínského
potoka a u jejich soutoku. Území má podkovovitý tvar a je
z větší části tvořeno skalními výchozy silurských a devonských
hornin.
Národní přírodní památka

ev. č. 1103

Katastrální území

Lochkov, Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2015–2026

Výměra

39,14 ha

Nadm. výška

232–338 m n. m.

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silur-devon, detailní disharmonické provrásnění, význačné paleontologické naleziště J. Barranda; na částech
svahů zachována význačná společenstva skalních stepí.
Charakteristika
Velká část je zalesněna, část je narušena těžbou vápenců
a část je představována přirozenými skalními výchozy. Z geologického hlediska je zde klasický geologický profil ludlovem
až pragem.
Území bylo značně dotvářeno lidskou činností. S výjimkou
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skalních výchozů nad Radotínským potokem byla většina
území formována těžbou vápenců, výstavbou komunikací
a nevhodným zalesňováním. K porušení a plošnému
znečištění značně přispěla výstavba Lochkovské cementárny
koncem 50. a začátkem 60. let. Přeložka silnice z Lochkova do
Zadní Kopaniny si vynutila odtěžení části významného geomorfologického útvaru „Homolka“ na soutoku Radotínského
a Lochkovského potoka. Tím byl pozměněn tvar jižního svahu
tohoto útvaru. Z geologického hlediska a z hlediska odkrytosti geologických fenoménů však byla výstavba komunikací
značným přínosem. Významný je např. profil „U Topolů“,
který vznikl výstavbou úzkokolejné dráhy. Stěny původního
zářezu však postupně zarůstají a sesouvají se s výjimkou partií
v masivnějších vápencích bez výraznějšího podílu břidličnatých vložek. Stav profilu „U topolů“ se poměrně rychle
zhoršuje a bude zapotřebí asanačních zásahů k jeho znovuzpřístupnění. Z historického hlediska je území významné
těžbou lochkovského mramoru, který představuje celosvětově unikátní kamenický materiál, odjinud neznámý.
Těžba sice již skončila, ale ve vlastním lomu je možné
demonstrovat způsob těžby bloků vápence i jejich velikost.
V Mramorovém lomu je rovněž možné demonstrovat
jednotlivé činnosti související s těžbou horniny na mozaiku
i s její výrobou. Je zde dobře vidět i značný nepoměr mezi
množstvím vyrobeného výrobku a množstvím odpadu. Zářez
úzkokolejky dokumentuje kdysi rozsáhlou těžbu vápenců pro
bývalou Radotínskou cementárnu. Ve středověku bylo území
prakticky zcela odlesněno a svahy využívány jako pastviny.
Neživá příroda
Soubor mezinárodně významných geologických profilů
a paleontologických nalezišť: území je neoddělitelnou
součástí celosvětově klasické oblasti prvohor pražské pánve.
Je zde zastižen souvislý profil silurskými a devonskými
souvrstvími ludlowu, přídolí, lochkovu
a pragu. Hraniční profily mezi ludlovem
300
400 m
a přídolím a mezi přídolím a lochkovem jsou
opěrnými profily k mezinárodním stratotypům stanoveným na území ČR (mezinárodní stratotyp hranice ludlow-přídolí a hranice silur-devon). Oba hraniční profily jsou
velmi podrobně zpracovány a slouží pro
srovnávací stratigrafický, biostratigrafický,
paleontologický a korelační výzkum. Jsou
zde významná paleontologická naleziště,
kořistěná již od dob J. Barranda. Řada
výchozů představuje velmi informativní
objekty pro exkurze středoškoláků a vysokoškoláků, ale i pro nejširší veřejnost. Jedná
se zejména o ukázky detailního provrásnění
lochkovských vápenců. Velmi významné
jsou staré sběratelské jámy, kterými byly

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Stěny opuštěného lomu, kde se těžily vápence pro lochkovskou cementárnu

těženy hlavonožcové vápence v nejvyšších polohách
kopaninského souvrství. Z těchto míst pocházejí desítky
nových druhů popsaných Barrandem a jeho následovníky.
Území je typickou lokalitou mnoha desítek druhů ve smyslu
Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury. Zde je
možné dokumentovat i rozsah sběrů zkamenělin v minulém
století. Toto naleziště je světově nejslavnějším nalezištěm
silurských hlavonožců vůbec. Materiály z těchto míst jsou
prakticky ve všech světových muzeích.
Z geologického hlediska je zde klasický geologický profil
ludlovem až pragem. Územím prochází významný zlom –
kodský přesmyk, reprezentovaný několika větvemi podél
nichž došlo k zopakování vrstevního sledu siluru a devonu.
Tento zlom, který v době vzniku silurských usazenin byl již
aktivní jako zlom oddělující jižní segment pražské pánve
v siluru od středního segmentu, je jedním z nejvýznamnějších tektonických fenoménů ve středních Čechách.
V Mramorovém lomu u Lochkova ve východní části je odkryt
klasický profil hraničními vrstvami ludlow - přídolí, kde byly
definovány graptolitové biozóny požárského souvrství. Mezi
těmito lomy a bývalým Šarbochovým mlýnem v údolí
Radotínského potoka sledovaly sběratelské jámy J. Barranda
nejvyšší polohy kopaninského souvrství, které jsou zde
vyvinuty jako vápence s hojnými hlavonožci. V zářezu bývalé
úzkokolejné dráhy pro dopravu vápenců z okolních lomů do

Radotínské cementárny je odkryt opěrný profil hranicí silurdevon „U topolů“ k mezinárodnímu stratotypu touto hranicí
na Klonku u Suchomast. Výše v profilu na svahu nad
Radotínským potokem je možné sledovat vykliňování facie
sliveneckých vápenců stupně prag. Nejmladším členem
vrstevního sledu jsou vápence pražského souvrství – prag
(dvorecko - prokopské vápence). Z tektonického hlediska je
významné detailní provrásnění vápenců lochkovského
souvrství v profilu „U topolů“ a podél silnice pod „Homolkou“, severně od Lochkovské cementárny. Mramorový lom
u Lochkova je posledním místem těžby tzv. lochkovského
mramoru (vápence s hlavonožci, kopaninské souvrství).
Kromě umělých odkryvů vycházejí horniny skalního
podkladu v řadě přirozených skalních výchozů, z nichž
k nejvýznamnějším patří svahy nad zářezem úzkokolejné
dráhy severně od bývalého Šarbochova mlýna. Odkryty jsou
provrásněné vápence lochkovského souvrství a nadložní
vápence pražského souvrství bez výraznějšího provrásnění –
disharmonické zvrásnění.
Geomorfologicky významným útvarem je útvar „Homolka“
severně od Lochkovské cementárny na soutoku Lochkovského a Radotínského potoka, který je rovněž jen nepatrně
zakrytým skalním výchozem. Nejstarší vrstvy geologického
profilu jsou odkryty v zářezech silnice od Lochkova
k Lochkovské cementárně v nejvýchodnější části ZCHÚ. Jsou
63
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vápenci. V okolí mramorového lomu jsou
poměrně rozsáhlé haldy odpadu z těžby
mozaiky.
Botanika
Význačná společenstva skalních stepí na
útvaru Homolka.
Společenstva teplomilných stepních trávníků zůstala zachována na nelesních plochách, zejména na svazích kopce Homolka.
Jedná se o druhově bohatá společenstva
skal hlinitých svahů jižních expozic na
minerálně silné, skeletovité půdě a pionýrská skalní společenstva jižních svahů na
silikátových substrátech se zvláště chráněnými druhy hvězdnice chlumní, dřín obecný,
sasanka lesní, bělozářka liliovitá, koniklec
luční, kavyl Ivanův, chrpa Triumfettiho.
Z přírodě blízkých společenstev zůstaly
zachovány na malých plochách pouze
fragmenty dubohabřin.

Letecký pohled na skalní step s cennými společenstvy teplomilných rostlin a živočichů

to tmavě šedé vápnité břidlice, místy se roubíkovitě
rozpadající a obsahující ve spodních partiích ojedinělé čočky
a konkrece tmavých mikritických vápenců menších
mocností. Obsahují vzácně jen špatně zachovanou faunu. Ve
vyšších polohách, v podloží hlavonožcových vápenců,
obsahují větší konkrece šedočerného vápence. Tyto polohy
odpovídají zóně Monograptus linearis. Celé odkryté
souvrství břidlic zde odpovídá středním polohám kopaninského souvrství, ludlow, silur. Spodní hranice souvrství
břidlic je tektonická a je tvořena nejspíš všude lavicí
hlavonožcového vápence, vycházející rovněž v zářezu silnice
blíže k „Homolce“ v místech, kde je černá skládka a kde
pokračovala rovně původní silnice než byla odkloněna
k jihovýchodu v souvislosti s výstavbou Lochkovské cementárny v roce 1959. Lavice hlavonožcového vápence je zde
vyvinuta pouze v nejvyšším kopaninském souvrství. Nad
touto lavicí zde probíhá nejsevernější větev kodského
přesmyku. Jižnější větev probíhá mezi tímto výchozem
a Ortocerovým lůmkem, kde lavice hlavonožcového vápence
vychází opět v tektonickém podloží. Další větev směrem
k jihu probíhá jižním svahem „Homolky“. Nadloží komplexu
64

vápnitých břidlic kopaninského souvrství tvoří severně od
kodského přesmyku téměř čtyři metry mocná poloha
masivních vápenců s převažující hlavonožcovou faunou ve
většině mocnosti. Od sloupů vysokého napětí SSZ od
„Homolky“ byla sledována sběratelskými jámami J. Barranda
až k Mramorovému lomu, kde byla těžena jako lochkovský
mramor. Nejinstruktivnější je profil v Mramorovém lomu.
Spodní část požárského souvrství odpovídá v Mramorovém
lomu ještě ludlowu a teprve od vrstvy č. 12 začíná oddělení
přídolí. V Mramorovém lomu a v zářezu úzkokolejné dráhy
„U topolů“ je zastižen vyšší sled požárského souvrství.
Nejvyšší polohy požárského – přídolského souvrství jsou
nejlépe zastiženy a podrobně zhodnoceny v profilu
„U topolů“, který je opěrným profilem hranice silur-devon
v Pražské pánvi k mezinárodnímu stratotypu siluru a devonu.
Nejvyšší polohy lochkovského souvrství jsou vyvinuty jako
kosořské vápence, šedé, tence lavicovité až deskovité,
středně zrnité s podřízenými vložkami tmavých vápnitých
břidlic. Místy jsou vápence dolomitické. V nadloží kosořských
vápenců je vyvinuta poloha sliveneckých vápenců,
představovaných růžovými až šedozelenými krinoidovými

Jsou zde tři mladými lesními výsadbami
zřetelně oddělené biologicky významné
a reliktní plochy: a) tzv. Homolka (přímo
u cementárny, dlouhodobě zatěžovaná
i spadem cementového prachu); přirozené
bezlesé homolovité návrší na jižním úbočí
porušené při rozšiřování silnice, narušené
společenstvo skalní stepi; b) střední část, na
severozápadě od předchozího, skalnatý hřbet v horní části
svahů, skalní step se společenstvem česneku chlumního
a rozchodníku bílého; c) bezlesé návrší (se stožárem) na
jihovýchodě od velkého vápencového lomu, se svahy s jižní
a jihovýchodní expozicí, převážně skalní step s kostřavovými
a pěchavovými společenstvy. Z významných druhů rostlin
např. dřín, bělozářka liliovitá a větvitá, koniklec luční český,
kavyl Ivanův, sasanka lesní, oman srstnatý, pcháč panonský,
hvězdnice chlumní, vlnice chlupatá.

např. bezkřídlé terikolní druhy Otiorhynchus fullo, Trachyphloeus asperatus. Plži Pupilla sterri a Chondrina avenacea.
Hnízdiště výra velkého, poštolky obecné. Hnízdí zde asi 20
druhů pěvců, např. mlynařík dlouhoocasý a linduška lesní.
Lesnictví
Velká část území je zalesněna stanovištně nevhodnými
dřevinami (borovice lesní a černá – cca 85% por. plochy,
borovice černá, modřín, akát). Jedná se o mladé porosty ve
věku od 30 do 65 let. Západní a severozápadní část území je
osázena borovicí černou a svahy se stepní vegetací jsou
značně zredukovány (skalní výchozy severozápadní části jsou
zcela porostlé borovicí). Východní svahy jsou mozaikovitě
porostlé výsadbami borovice a listnatých dřevin. Z přírodě
blízkých porostů zůstaly zachovány na malých plochách
pouze fragmenty dubohabřin.
Péče o území
Rozloha stepí byla značně zmenšena neuváženou výsadbou
borovice černé při výstavbě cementárny jako druhu odolného vůči zaprášení. Pod výsadbou druhy skalních stepí zcela
odumřely, půda je pokryta těžce rozložitelným opadem
jehlic. Omezené lesnické využití. Je třeba proředění výsadeb a jejich postupná přeměna na doubravy.

Zoologie
Výskyt teplomilných druhů bezobratlých, ze zákonem
chráněných např. otakárek fenyklový a ploskoroh pestrý, dále
je zde stepní ploštice Pyrrhocoris marginatus (zatím jediné
známé naleziště tohoto druhu v Čechách); ze stepních
brouků zde žijí ze střevlíkovitých např. Ophonus cordatus,
z mandelinkovitých druhy Labidostomis humeralis a Coptocephala rubicunda, dřepčíci Phyllotreta procera, Aphtona
pygmaea a štítonoš Cassida pannonica; z nosatcovitých

Vrstvy vápenců jsou výrazně zvrásněny
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Motolský ordovik

Zoologie

Pírodní památka

ev. č. 1210

Katastrální území

Motol

zakryta sutěmi. V bazálních polohách libeňských břidlic
(stupeň beroun) byll zjištěni ramenonožci a trilobiti. Význam
je především vědecký. Jde o jeden z nejlépe přístupných
a odkrytých profilů hranice mezi stupni dobrotiv a beroun.
Dobrotivské i libeňské břidlice obsahují stratigraficky významnou faunu i mikrofaunu. Profil je zároveň velmi
instruktivní. Spodní polohy libeňských břidlic jsou podobně
jako jejich vyšší polohy velmi chudé na paleontologické
nálezy, přesto je lokalita zcela ojedinělá v pražské pánvi. Jde
o jeden z nejlepších hraničních profilů mezi stupni dobrotiv
a beroun.

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Botanika

Území je zářezem železniční trati na nelesním pozemku, který
však je z převážné části mimo trať zarostlý sekundárním
porostem dřevin, který má charakter lesa, ovšem druhově
značně ochuzeného. Z dřevin převládá akát, jinak byly
zaznamenány například duby, ořešák. Vlastní profil (severně
od trati) silně zarůstá dřevinami a vyskytují se zde břízy,
borovice, habry či topol osika.

Plán péče

2010–2024

Výměra

0,2 ha

Běžný křovinatý porost s chudým bylinným patrem, výskyt
např. vřesu obecného a janovce metlatého.

Na okraji je listnatý háj s převahou dubů a bříz, místy
s vtroušenými borovicemi. Nejsou zde plochy lesní půdy.

Nadm. výška

336–338 m n. m.

Zářez železniční trati asi 200 metrů západně od nadjezdu nad
Bucharovou ulicí nedaleko krematoria Motol.
Od stanice metra Anděl jedeme tramvají č. 9. Vystoupíme na
zastávce Hlušičkova a vracíme se asi 200 metrů zpět
Plzeňskou ulicí. Odbočujeme vpravo ulicí 5. máje, která nás
dovede až k chráněnému území.

Důvod ochrany
Význačný geologický profil pro korelaci v rámci mediteránní
provincie, v němž jsou odkryty vrstvy na hranici stupňů dobrotiv-beroun (ordovik). Bohaté paleontologické naleziště
trilobitů a hyolitů.
Charakteristika

Výchozy ordovických křemenců

Předmětem ochrany je geologický profil zářezu jedné z větví
železniční tratě Buštěhradská dráha zprovozněné v tomto
úseku v roce 1863. Jedná se o nelesní pozemek, který však je
z převážné části mimo trať zarostlý sekundárním porostem
dřevin, který má charakter lesa, ovšem druhově značně
ochuzeného. Z dřevin převládá akát.
Neživá příroda
Klasický profil svrchními polohami dobrotivského souvrství,
nadložními řevnickými křemenci a spodními polohami libeňského souvrství. Konkrece v břidlicích dobrotivského souvrství obsahují drobné trilobity jako Placoparia borni a Nankinolithus praecedens, plže Sinuites sowerbyi a schránky
hyolitů. Libeňské břidlice obsahují trilobity Cyclopyge pa-

Motolský ordovik
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Jedná se především o společenstva na kyselých dobře
propustných sedimentech. Z dřevin převládá akát, jinak byly
zaznamenány například druhy dub zimní, kuklík městský,
netýkavka malokvětá, bez černý a violka lesní. Vlastní profil
(severně od trati) silně zarůstá dřevinami a vyskytují se zde
např. psineček psí, bříza bělokorá, janovec metlatý, vřes
obecný a krušina olšová. Na bázi profilu a přímo u trati je
možno nalézt ovsík vyvýšený, přesličku rolní a zlatobýl
kanadský.

Plošně poměrně malé území, přesto významná lokalita
blanokřídlých a pilatek. Ze střevlíkovitých brouků na jaře
hojní svižníci Cicindella campestris a C. sylvicola.
Lesnictví

Péče o území
Předmětem péče je zejména redukce náletových křovin, aby
profil byl přístupný. To je též v zájmu Správy železniční dopravní cesty, které náleží trať i pozemek.
Do budoucna je třeba zajistit, aby v případě rekonstrukce
železniční trati v rámci uvažovaného propojení k letišti
Václava Havla nedošlo v tomto úseku k stavebním pracím
spojeným s budováním opěrných zdí, nebo obdobných
staveb, které by zakryly skalní profil.

chycephala a Selenopeltis macropthalma. Hyoliti rodů
Carinolithes a Elegantilites a misky ramenonožce Urbimena
mareki. Lehké písčité půdy.
Ve strmém, mírně překoceném vrstevním sledu jsou v železničním zářezu zachyceny svrchní polohy dobrotivského
souvrství ve facii dobrotivských břidlic a spodní polohy
libeňského souvrství ve facii řevnických křemenců a libeňských břidlic. Dobrotivské břidlice jsou zastoupeny jílovitými,
často hojně slídnatými, temně šedými až černými, střípkovitě
se po navětrání rozpadajícími břidlicemi. Obsahují jílovitopísčité konkrece s pevným karbonátovým tmelem, většinou menších rozměrů do 5 cm. Svrchní polohy dobrotivského souvrství (stupeň dobrotiv) obsahují mj. ramenonožce, trilobity (Cyclopyge bohemica) a graptolity.
Na dobrotivské břidlice ostře nasedají řevnické křemence,
které jsou písčitou facií libeňského souvrství (série beroun).
V místě zářezu je jejich pravá mocnost odhadována na asi 20
m. Jsou to bělavé a nažloutlé křemence a křemité pískovce se
silně podřízenými vložkami břidlic. Jednotlivé lavice křemenců jsou v zářezu poměrně mocné, břidličné proplástky
jsou písčité, hrubě slídnaté. V nadloží řevnických křemenců
ostře nasedají libeňské břidlice. Jsou černé, jílovité, stejně
jako podložní dobrotivské břidlice hojně slídnaté, rozpadající
se na drobné střípky po navětrání. V zářezu je zastižena jen
malá část celkové mocnosti libeňských břidlic. Větší část je

Geologický význam území byl zjištěn při budování železniční trati v předminulém století
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Nad Mlýnem
Strmý levý svah údolí Šáreckého potoka mezi ulicemi
V Šáreckém údolí a Nad Kaplankou.
Od stanice metra Dejvická jedeme autobusem č. 116. Vystoupíme na stanici Na mlýnku a dáme se ulicí zpět. Po sto metrech se na stráni vpravo od nás rozkládá chráněné území.
Přírodní památka

ev. č. 271

Katastrální území

Dejvice, Lysolaje

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2011–2020

Výměra

3,91 ha

Nadm. výška

210–273 m n. m.

Důvod ochrany
Skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin – význačný krajinný prvek.
Charakteristika
Přírodní památku tvoří strmé skalnaté svahy nad Šáreckým
potokem s převažující jižní a jihozápadní expozicí a svahy
bočního údolí. Podle zbytku terasování se na svazích pravděpodobně pěstovala vinná réva a svahy byly udržovány
odlesněné. Částečně bylo území využívano jako pastvina
a jako sad.
Neživá příroda
Geologicky je území tvořeno proterozoickými břidlicemi
kralupsko-zbraslavské skupiny místy vycházejícími na povrch,
s mladšími překryvy. Při horní hraně vystupují místně na
povrch křídová souvrství v podobě cenomanských pískovců
a opuk. Čtvrtohory jsou zastoupeny mocnými návějemi
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spraší. Silně jsou vyvinuty nivní sedimenty, místně prosycené
inkrustacemi vápence. Půdy jsou tvořeny rankery až středně
úživnými hnědými půdami.
Botanika
Nejcennější společenstva se vyskytují ve východní části
území, zatímco převážná část skalnatého svahu v západní
části je zarostlá akátem a křovinami a stejně tak i větší část
bočního údolí. Mnohem zajímavější jsou společenstva stepí
a skalnatých výchozů. Na skalnatých svazích se nachází
vegetace s česnekem šerým horským. Jde o přirozené,
dlohodobě stabilní společenstvo, které v přírodní památce
Nad mlýnem hostí kostřavu sivou, bělozářku liliovitou,
hvězdnici zlatovlásek, koniklec luční český, skalník celokrajný,
česnek šerý horský a rozchodník bílý nebo nápadnou trávu
strdivku sedmihradskou. Na mělkých půdách na mírně
ukloněných svazích se vyskytují společenstva s dominancí
kostřavy walliské. Roste tu silenka ušnice, máčka ladní, kavyl
Ivanův, rozrazil rozprostřený, hvozdík kartouzek nebo trýzel
škardolistý. Snad jedině v tomto chráněném území v Šáreckém údolí je možné najít společenstvo širokolistých
válečkových trávníků teplých oblastí na mírnějším svahu nad
okrajem skalní stěny, v místech středně hlubokých půd.
Dominantní je válečka prapořitá, dále se vyskytuje hlaváč
bledožlutý, jetel prostřední, jehlice trnitá a tolice srpovitá.
Zoologie
Území poskytuje útočiště řadě druhů bezobratlých živočichů
vázaných na skalní stepi a také druhů vázaných na navazující
listnatý les. Žijí zde chránění a vzácní motýli, např. ostruháček
kapinicový, z reliktních stepních brouků např. Harpalus
serripes a Syntomus pallipes. V území byl zjištěn i význačný
stepní pavouk stepník rudý. Na výslunných místech je možné
zahlédnout ještěrku obecnou. Z ptáků v přírodní památce
hnízdí mimo jiné budníček menší, slavík obecný, žluna šedá
a krutihlav obecný. Savci jsou zastoupeni běžnými druhy,
jako je myšice křovinná, kuna skalní, zajíc polní a veverka
obecná.
Lesnictví

Nad mlýnem

Velkou část chráněného území zaujímají druhotné lesy.
Mimo akátu to jsou i další cizokrajné dřeviny, jako např. dub
červený nebo štědřenec odvislý.
Péče o území
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Odlesnění svahů a udržování bezlesí pastvou ovcí a koz podpořilo v minulosti rozvoj xerotermních ekosystémů a zvýšení
druhové diverzity území; po ústupu tradičního hospodaření
ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století došlo k rychlému nástupu zapojených křovinných formací, především
trnky; v sousedství lučních porostů došlo k expanzi méně
žádoucích rostlin, především ovsíku vyvýšeného. V části
chráněného území je zajišťováno pravidelné kosení.

V přírodní památce Nad Mlýnem patří k zajímavým rostlinám kromě kavylu Ivanova také koniklec luční český a křivatec český
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Nad Závodištěm
Strmý zalesněný svah nad železniční tratí jižně od Velké
Chuchle a nad silnicí z Velké Chuchle do Lochkova.
Od stanice metra trasy B Smíchovské nádraží nás dopraví
autobus č. 129 do Velké Chuchle. Vystoupíme na stanici
Dostihová a vydáme se po silnici vpravo. Před námi ve svahu
se rozkládá chráněné území.
Přírodní památka

ev. č. 1116

Katastrální území

Velká Chuchle

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

22,28 ha

Nadm. výška

200–312 m n. m.

Důvod ochrany
Odkryvy svrchním ordovikem a spodním silurem (kosovské,
králodvorské a bohdalecké souvrství).
Charakteristika
Přírodní památka má především význam geologický.
Nejzajímavější výchozy jsou směrem k ulici Na hvězdárně,
bohužel byly částečně postiženy výstavbou opěrných zdí.
Jedná se o jedno z původních Barrandových nalezišť.

dvorským souvrstvím s patrnou hranicí s podložním
bohdaleckým a nadložním kosovským souvrstvím. Odkrytý
profil demonstruje význam směrných přesmyků pro stavbu
synklinoria a umožňuje studium historicky významného
sporu o Barrandovy „kolonie”. Jde o klasický profil králodvorským souvrstvím, jeho hranicí s podložními bohdaleckými břidlicemi a nadložním kosovským souvrstvím. Profil
hranicí ordovik-silur v kolonii „Haidinger” je součástí opěrných profilů touto hranicí v pražské pánvi s celoevropským
významem pro korelaci a pochopení vývoje sedimentace
a fauny na počátky siluru. Bohatý faunistický obsah
umožňuje přímou mezinárodní korelaci s hranicí ordoviksilur. Paleontologická lokalita je v bohdaleckém souvrství
u cesty Na hvězdárně.
Z geologického hlediska se jedná o tektonicky poměrně
složité území. Vrstevní sled ordovických a silurských hornin
se několikrát opakuje podél směrných přesmyků. Kromě
toho je vrstevní sled přerušen řadou radiálních zlomů
s vertikálními posuny. Nejstarším zastiženým souvrstvím je
bohdalecké souvrství (svrchní beroun, ordovik), nejmladším
je litohlavské souvrství (svrchní llandover, silur). Úplně jsou
vyvinuta jen souvrství kralodvorské a kosovské (ordovik).
V jižní části ZCHÚ nad zahradnictvím U Valtrů je v nejvyšších
polohách kosovského souvrství vyvinuta ložní žíla basaltu
(diabas) s projevy kontaktního metamorfismu.

Vzhledem k zalesnění trnovníkem akátem a borovicí černou
se v území vyskytuje běžná ruderální flóra.

Chráněn je geologický fenomén – odkryv svrchním ordovikem a spodním silurem pražské pánve – profil králové-

Zoologie
Hnízdí zde více druhů ptactva, např. strakapoud velký, mlynařík dlouhoocasý a zvonohlík zahradní. Ze savců je přítomna
kuna lesní.
Lesnictví
Porostní a vegetační pokryv území je z pohledu ochrany
přírody bezpředmětný – je tvořen téměř cele akátovými
porosty, místy s porosty borovice černé a modřínu opadavého. Tento nepůvodní vegetační pokryv a zvláště porosty
akátu způsobují trvalou degradaci bylinného patra i druhů
fauny. Malá plocha dubohabrového háje se nachází mezi ulicí
Nad závodištěm a ulicí Na hvězdárně s porosty smrku,
borovice černé a lesní, plocha stepi s porosty keřů je vyvinuta
pod ulicí Nad závodištěm.
Péče o území
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Chráněné území umožňuje pozorovat nejen dostihy, ale i složitou geologickou stavbu Barrandienu

Botanika

Neživá příroda

Nad závodištěm

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Prudké svahy byly v minulosti pastvinou. Celé území bylo ve
dvacátých letech minulého století nešťastně zalesněno
trnovníkem akátem. Místy se v porostech též vyskytuje
modřín, borovice černá a borovice lesní. Plán péče pro toto
území předpokládá postupnou změnu dřevinné skladby.

Akátové porosty se vesměs blíží k hranici své životnosti. Na
prosvětlených místech se objevují v porostech jasan ztepilý,
javor klen a babyka, z keřů hlohy, trnka, růže a jako důsledek
stanoviště silně obohaceného dusíkem také bez černý.
V nedávné době došlo v akátových porostech k lesnickým
zásahům. Směřovaly jednak k uvolnění přirozeného zmlazení
javorů a jasanů tvořících místy pod akátovým porostem
souvislé patro, jednak k odstranění porostu akátu se stoprocentním zastoupením na několika lokalitách a následné

výsadbě, dubu letního, javoru mléče, lípy srdčité. Výsledky
však zatím nejsou příliš přesvědčivé. Jedná se o stanoviště na
prudkých svazích s jihovýchodní expozicí s vysýchavou
rozpadavou břidlicí v podloží a vesměs malou vrstvou půdy.
Ke zpomalení obnovy přispěly též dvě po sobě jdoucí
extrémně teplá a suchá léta.
Práce provádí soukromý vlastník pozemků, který čerpá
podporu z grantů pro životní prostředí udělovaných hl. m.
Prahou.

Kolonie
Barrandovy kolonie představují velmi zajímavý geologický
fenomén. Joachim Barrande si při sbírání zkamenělin všiml, že
na některých místech jsou ostrůvky mladší fauny obklopeny
starší faunou.Tento jev si vykládal tak, že mladší fauna z jiné části
světa zkoušela „dobýt” podobně jako třeba američtí kolonisté,
Čechy, ale nepovedlo se jí to. Tyto nájezdy se opakovaly třeba
několikrát, než nakonec mladší fauna zvítězila nad starší faunou
a ovládla Čechy.
Jiní geologové (např. profesor Krejčí), vykládali tyto jevy
tektonicky. To znamená, že mladší vrstvy se opakovaně objevují
uprostřed starších vrstev díky zlomům. Starý pán (Barrande) byl
na tyto teorie poněkud alergický a své „kolonie” nazýval jmény
svých odpůrců (Heidinger, Krejčí apod.). Věda však dala nakonec

za pravdu Barrandovým oponentům – za vše mohla tektonika.
Jak geologové získávali další a další poznatky, zjišťovali, že
drobné částečky hornin se v poklidu usazují třeba na dně moře
a vytvářejí dlouhé vodorovné vrstvy. Pak však dojde k horotvorným procesům. Rovné vrstvy se všelijak vrásní, lámou
a podle přesmyků dochází k pohybu celých souborů vrstev
nahoru či dolů. Není divu, že to svého času starému pánovi
zamotalo hlavu. Rozluštit stavbu nějaké oblasti je horší než
skládat puzzle o tisíci dílků a v ledačems to připomíná detektivní
práci. Navíc se jedná o vrstvy, které se ukládaly třeba před 300
milióny let a od té doby dodnes na ně působilo nespočet
nejrůznějších vlivů.
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Obora Hvězda
Na severovýchod od kóty Bílé Hory. Na severu ji ohraničují
ulice Ruzyňská, Libocká a Na Vypichu, na jihu pak ulice Kralupská, U Světličky, Moravanů a Za oborou.
Vystoupíme na stanici metra Petřiny a ulicemi Nad alejí,
Plojharova a U Hvězdy dojdeme k jednomu z vchodů do
obory.
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do obnovovaného vodovodu na Pražský hrad. Spodní část
obory je pak periodickým mokřadem ve své střední a horní
části, část vody je i zde jímána a svedena do Litovického
potoka potrubím. Cenná je přírodě blízká skladba dřevin,
která tvoří smíšený les a je refugiem mnoha vzácných
a ohrožených živočichů. Geologické profily křídovými
usazeninami. evropsky významná lokalita: CZ0113001 Obora
Hvězda.
Neživá příroda

Přírodní památka

ev. č. 1211

Katastrální území

Liboc

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb.
NVP, nař. č. 7/2012 Sb. HMP

Plán péče

2012–2021

Výměra

78,85 ha

Nadm. výška

314–375 m n. m.

Důvod ochrany
Lesní porosty přirozeného charakteru (habrové doubravy,
bikové doubravy, bikové bučiny), významná ornitologická
lokalita a lokalita výskytu druhu vrkoč útlý (Vertigo
angustior).
Charakteristika
Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex
mezi Petřinami, Dolní Libocí a Motolem, obklopený
městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků
v silně antropicky destruované krajině Bělohorské tabule.
Chráněné území leží v nadmořské výšce 320 (v povodí
Litovického potoka) až 375 m n.m. (poblíž bělohorské brány),
na rovinatém terénu. Okraj území v dolní části ovlivňuje
Litovický potok, který v minulosti napájel rybníky na území
obory (v současnosti napájí obnovený rybník). Z míst
u Světličky a z míst za ohradní zdí obory směrem k Bílé hoře
vyvěrá pak bezejmenný potůček, který je také jímán a vede

Obora Hvězda
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Geologickým podložím jsou ordovické břidlice, které
překrývají svrchnokřídové pískovce, opuky a jejich zvětraliny.
Místy jsou vyvinuty tercierní štěrkopísky. Na bělohorské
tabuli jsou vyvinuty různé typy kambizemí, místy na
sprašových návějích okrsky hnědozemí, na cenomanských
pískovcích kambizemě arenické. V území je několik lůmků
a jeskyň, některé z nich vznikly při hledání pramenů pro
Pražský hrad. V západní části je řada míst s viditelnými
odkryvy korycanských vrstev mořského cenomanu, na ně pak
nasedá bělohorské souvrství. Na povrchu jsou tyto vrstvy
kryty cca 0,5 m silnou vrstvou písčité zeminy s hrabankou
různé tloušťky. V roce 1993 byl proveden i průzkum fosilní
fauny a byla zjištěna pouze jádra zkamenělin a to ještě
ojediněle (v korycanských vrstvách). Ve vrstvách bělohorských se vyskytují nejen jádra, ale částečně i úlomky schránek. Na území přírodní památky jsou vidět i výchozy hornin
v území přírodní památky i štoly. Některá je dnes přístupná
a znečištěná odpadky. Na jižní a západní straně přírodní
památky je řada míst, kde se v minulosti těžil stavební kámen, příp. písek, naposledy to bylo za první republiky.
Botanika
Území přírodní památky je zcela zalesněno, až na malou
plochu vlhké louky v severozápadní části při Libockém potoce. Lesní porost má pravděpodobně návaznost na původní
lesy severozápadního okolí Prahy, byl však v minulosti mnohokrát zdevastován – naposledy při válečném tažení v 18.
století. Později byly lesní porosty obnoveny
dubem, bukem a habrem, pak i jehličnatými
dřevinami – smrkem ztepilým a borovicí lesní. Přesto jsou v Oboře Hvězda reálně zachovány všechny typy potenciální přirozené
vegetace. V území přírodní památky probíhaly přírodovědné průzkumy již od 18. století, jako první práce je citovaná práce T.
Haenkeho z roku 1786. Ten zde uvádí řadu
dnes chráněných druhů (např. Orchis maculata, lilie zlatohlávek, Platanthera bifolia
ad.). Výskyt těchto druhů již patří minulosti.
V současné době se zde vyskytují spíše
běžnější druhy lesního podrostu. V poslední
době se na mnoha místech šíří česnek

Lesní porost ve Hvězdě má pravděpodobně návaznost na původní lesy severozápadního okolí Prahy, byl však v minulosti mnohokrát zcela
zdevastován, naposled při válečných taženích v 18.století. Později byly lesní porosty obnoveny dubem, bukem a habrem

podivný, který ohrožuje hájovou květenu. Jde o naleziště
mnoha vzácných druhů hub, dobře známé už starým mykologům. Z vřeckovýtrusných to je tvrdohouba káčovka
(Biscogniauxia marginata) a z terčoplodých pozemní ouško
citronové, velmi vzácný chřapáč širokovýtrusý a hojnější
hlízenka sasanková – parazit na oddencích sasanky hajní;
z hřibovitých to je mykorhizní hřib královský.
Zoologie
Z bezobratlých jsou význační motýli, jako okáč Lasiommata
maera, můra Dichonia aprilina, okáč ječmínkový a motýlek
Fabiola pokornyi vyvíjející se v trouchnivém dřevě. Z brouků
chráněný krajník hnědý, z nosatcovitých Otiorhynchus
porcatus, Barypeithes mollicomus. Acalles echinatus
dokazuje kontinuálnost zdejšího lesa, v trouchu dutých
stromů byl nalezen i vzácný brouk Eutheia scydmaenoides
orientalis. Ojedinělý je výskyt reliktního plže Perpolita
patronella – na jediné lokalitě v Praze. Z plazů možno nalézt
pravidelně ještěrku obecnou, méně slepýše křehkého
a užovku obojkovou. Bylo zaznamenáno hnízdění asi 60
druhů, mezi nejhojnější patří pěnkava obecná, drozd zpěvný,
kos černý, červenka obecná, pěnice černohlavá, sýkory
a budníčci. Pravidelně hnízdí strakapoud velký a obě žluny.
Ze savců je běžný ježek západní, rejsek obecný, netopýři,

bělozubka šedá, veverka obecná, zajíc polní, plšík lískový,
plch velký, ze šelem zde žije liška obecná, kuna skalní a lasice
kolčava. Byl zaznamenán výskyt osmi druhů netopýrů, mj.
netopýra rezavého, netopýra velkého, netopýra vodního,
netopýra parkového a netopýra rezavého.
Lesnictví
Lesní porost ve Hvězdě má pravděpodobně návaznost na
původní lesy severozápadního okolí Prahy, byl však v minulosti mnohokrát zcela zdevastován, naposled při válečných
taženích v 18.století. Později byly lesní porosty obnoveny
dubem, bukem a habrem, pak bohužel i jehličnatými dřevinami, smrkem a borovicí. Přesto jsou v Oboře Hvězda
reálně zachovány všechny rekonstrukční geobotanické
jednotky a to černýšová dubohabřina ve východní části,
lipová doubrava ve střední části a biková bučina na strmém
k severozápadu orientovaném svahu. V porostech najdeme
některé unikátní staré exempláře dubů a buků. Keřové
a bylinné patro se skládá převážně z nitrofilních druhů jako je
bez černý, ostružiník, kuklík městský, kerblík lesní. Luční
porosty jsou kosené a složené z běžných druhů.
Současná lesní vegetace přírodní památky zahrnuje dubohabřinu, degradovanou dubohabřinu, kyselou doubravu,
degradovanou doubravu, bučinu, lužní les, olšinu, lesní
73

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

část porostů bude muset být ještě změněna na odpovídající
druhovou skladbu. Prosvětlením vybraných porostů a následnými kroky při výchově je nutné podpořit přirozenou
obnovu.

Pohled na letohrádek Hvězda v podání K. Liebschera pochází z 19. století
porosty s nepřirozeným složením (převážně smrkové, modřínové a plocha s černou borovicí, menší plošky s akátem).
Památné stromy
Součástí Obory Hvězda je také několik památných stromů,
jejich přehled je uveden níže: Buk lesní, p. č. 1227/1, při ohbí
SZ spojnice (kopíruje ul. Libockou), obvod 374 cm, výška 33
m, stáří 200 let Buk lesní, p. č. 1227/1, při ohbí cesty pod
západním snížením letohrádku, sousedící s mokřinou (proti Ruzyňské bráně obory), obvod 306
cm, výška 37 m, stáří 150–200 let Buk lesní, p. č.
1239, vpravo u hlavní přístupové cesty od
Břevnovské brány cca 180 m od letohrádku,
obvod 325 cm, výška 27 m, stáří 150–200 let Buk
lesní, dva stromy, p.č. 1244, 1245, první z nich
vpravo od hlavní cesty od vstupní brány od ulice
Na Vypichu, druhý v porostu při pěšině vycházející z hlavní cesty po cca 150 m vlevo, obvod
349, 475 cm, výška 32, 30 m, stáří 150–200 let.

Nosatec rodu Acalles
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Péče o území
Obora byla založena r. 1534 Ferdinandem I. a až do doby
Marie Terezie sloužila chovu lovné zvěře. Od počátku 19. stol.
výletní místo Pražanů. Dnes se hospodářsky využívá k nahodilé těžbě dřeva spojené s novou výsadbou. V poslední
době byla u některých stromů zjištěna tracheomykóza, takže
dochází ke kácení nemocných stromů. Je třeba postupně při
obnově lesního hospodářského plánu provádět přeměny
nepůvodních jehličnatých porostů na
listnaté porosty s převahou dubu, habru
a lípy, zachovat porost buku (jediný
v Praze) na svahu pod letohrádkem Hvězda. Obora se využívá jako park k rekreačním účelům a bývají zde pořádány různé sportovní akce.
Navrhované zásahy v minulosti směřovaly (v souladu s posledním plánem péče)
k potlačení geograficky nepůvodních
a stanovištně nevhodných dřevin, přičemž část těchto zásahů byla úspěšně
realizována (např. výskyt akátu je dnes již
prakticky minimální). V několika skupinách je obnova úspěšně rozpracována,

Lesní hospodaření v Oboře Hvězda dnes probíhá podle
schváleného lesního hospodářského plánu. Jednotlivé
zásahy do nelesního území Hvězdy jsou realizovány podle
dílčích projektů, jedním z nich byla i obnova rybníčku v dolní
části obory (2004–2005), jak navrhoval již plán péče.
Současné hospodaření v oboře odstraňuje postupně
nevhodné akátové porosty a na jejich místě jsou vysazovány
domácí dřeviny: dub, habr, buk s ponecháním břízy jako
náletové dřeviny. Postupná obnova starých porostů je
realizována diferencovaně podle zdravotního stavu porostů
na menších plochách s využitím přirozené obnovy s dosadbou dalších domácích dřevin (zejména dubu) podle typu
stanoviště. Obnovní prvky tvoří i pohledově zajímavé partie, kam proniká větší
množství světla a v nichž najdeme stromy různého stáří. Na plochy s mělkou
vrstvou půdy na výslunných stráních, kde
byly dosud málo rostoucí porosty
různých dřevin, jsou vysazovány vedle
dubu i habry, kterým se zde dobře daří.
Nově se dostává do Hvězdy na vlhčí místa v údolí jedle bělokorá, dřevina ve
spodních partiích území stanovištně
vhodná, chráněná zatím proti negativním vlivům oplocením, která by do zdejších porostů měla přinést druhové
obohacení. V podrostu lesních porostů
Hvězdy se vyskytuje tis, vytvářející zde
také pěkné stromové formy, bohatě
plodné. Semena tisu roznášejí dále po
oboře ptáci, takže zde najdeme i celé
plochy pokryté tisovými semenáčky,
které zajistí obnovu této dřeviny.

v přírodní památce rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby a jilmy. Suché stromy budou v porostu umístěny
ve vzdálenosti větší než jedna výška stromu od cest, stezek
a nadzemních produktovodů. Padlé exempláře ponechávat
na místě (minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod
větší než 350 cm) – prostředí pro vývoj některých druhů
hmyzu. Ponechávat určitý vybraný počet solitérů, výstavků, či
vzrostlých uvolněných jedinců na kraji porostů či porostních
stěn – jedinci na slunečném, prohřátém místě, jsou významným biotopem pro řadu druhů bezobratlých. Jedince udržovat hlavně z jižní, slunečné strany obsekem osvětlené.
Vhodné jedince k ponechání doporučí a vyznačí příslušný
orgán ochrany přírody.
V současnosti se v letohrádku pořádají výstavy, koncerty
vážné hudby a další kulturně-společenské akce

Je třeba šetřit staré a odumírající stromy,
i stojící torza, jako stanoviště a potravní
základnu ptáků a dalších živočichů,
refugia vzácných druhů hmyzu a dalších
bezobratlých. Ve spolupráci orgánu
ochrany přírody a pověřeného pracovníka městských lesů budou v porostech
vyznačeny vhodné stojící suché stromy
(v počtu nejlépe 10 ks/ha), doupné
stromy (v počtu nejlépe 10 ks/ha),
a případně ostatní vhodné stromy, které
budou ponechány na dožití. Doupné
stromy ponechávat nejlépe tak, aby byly
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Opatřilka – Červený lom
Svahy na levém břehu Dalejského potoka mezi usedlostí
Opatřilka a soutokem s Prokopským potokem.

zkamenělin; významná společenstva teplomilných pastvin
s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika

Přírodní památka

ev. č. 744

Katastrální území

Hlubočepy, Jinonice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Geologický profil dokumentuje vývoj pražské prvohorní
pánve ve svrchním siluru a spodním devonu a vývoj života
v těchto obdobích. Jde o mezinárodně významný opěrný
profil ke globálnímu stratotypu hranice silur-devon v Čechách a národně významný opěrný profil k hraničnímu stratotypu spodní hranice českého devonského stupně zlíchov.
Na území se nachází několik mezinárodně významných
typických nalezišť zkamenělin. Na vápencových svazích
rostou druhově bohaté teplomilné trávníky.

Plán péče

2010–2024

Neživá příroda

Výměra

8,2 ha

Nadm. výška

250–316 m n. m.

Přírodní památka představuje jeden z unikátních profilů
klasické oblasti středočeských prvohor, geologický profil
svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin.
Levý svah údolí Dalejského potoka odkrývá sled svrchnosilurských a spodnodevonských hornin. V nejzápadnější části
u Opatřilky je odkryt blok se sledem od svrchních poloh
přídolského souvrství až do lochkovského souvrství.

Ze stanice metra trasy B Luka použijeme např. autobus č. 137
a jedeme na konečnou – Velká Ohrada. Dáme se vpravo
kupředu ulicí Janského a pokračujeme ulicí K Opatřilce.
Vpravo pod námi se rozkládá rozsáhlý lom.

Důvod ochrany
Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický
profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou
mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť
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V opuštěném lomu je odkryt opěrný profil
k mezinárodnímu stratotypu hranice silurdevon. Dál pokračuje vrstevní sled spodním
devonem (pražské souvrství a zlíchovské
souvrství) odkrytým zejména v Červeném
lomu. Zde je dobře odkryta facie biodetritických sliveneckých vápenců a řeporyjského vápence. V nejvýchodnějším bloku
je sled kopaninského a přídolského souvrství tektonicky postižený. Nejvýchodnější cíp území je
tvořen hranicí zlíchovského souvrství a dalejských břidlic za
velkým zlomem. Naleziště zkamenělin, např. graptolit Monograptus bouceki, brachiopodi Dubaria latisinuata, Daya
bohemica a trilobit Warburgella rugulosa rugulosa, jehož
výskyt označuje začátek devonu. Hluboké je fosilní zvětrávání. Na skalnatých svazích jsou proto vyvinuty rendziny.
Botanika
Značné geomorfologické členitosti odpovídá pestrá skladba
rostlinných společenstev. Na vápencových svazích neporušených těžební činností se vyskytují teplomilná společenstva
skalních štěrbin, skalních stepí a teplomilných pastvin. Na
skalních stěnách společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé,

Opatřilka - Červený lom
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na mírnějších sklonech společenstvo trýzelu škardolistého
a kostřavy walliské, v zazemněných úžlabinách společenstvo
hlaváče bledožlutého a válečky prapořité. Na okrajích území
byla realizována výsadba akátu a borovice černé. Došlo ke
značnému nástupu křovin – trnky, růže a hlohu. Významné
druhy rostlin – bělozářka liliovitá, sasankovka lesní, chrpa
chlumní, koniklec luční český a kavyl Ivanův.
Zoologie
Zdejší fauna je přírodovědecky hodnotná, zejména výskyt
bezobratlých živočichů vázaných na stepní biotopy. Z brouků
čel. střevlíkovitých je to např. Ophonus puncticollis a Harpalus vernalis, z mandelinkovitých Coptocephala rubicunda,
Timarcha goettingensis a krytonosec Phrydiu-chus topiarius,
z plžů vápnobytná Chondrina avenacea a Pupilla sterri.
Běžná je ještěrka obecná, ale i ubývající ještěrka zelená
a slepýš křehký. Z ptáků hnízdí např. střízlík obecný, budníček
větší, budníček menší, pěnice slavíková a pěvuška modrá.
Savci jsou zastoupeni asi 15 druhy, běžný je norník rudý
a myšice křovinná.
Lesnictví
Podobně jako jiná chráněná území v Praze, i OpatřilkuČervený lom postihlo koncem 19. století a začátkem 20.
století široce rozšířené zalesňování „pustých svahů“, ať už
našimi, ale zejména cizími dřevinami, jako je akát a borovice
černá, v severních úžlabinách byl vysazen i smrk. V těchto
druhotných porostech zcela zmizely druhy teplomilných
trávníků a roste v nich jen několik ruderálních druhů.
Péče o území
Vývoj chráněného území značně ovlivnila těžba vápence.
Kolem usedlosti Opatřilka byly čtyři lomy: lomy pod Opatřilkou, Červený lom a malé lůmky přiléhající k ostrohu. Vápence
byly těženy nejspíš pro výrobu málo kvalitního vápna a jako
místní zdroj stavebního kamene. Červený lom je dílem
velkého rozsahu a vzhledem k tomu, že od ukončení těžby
uběhlo desítky let, došlo k určitému zapojení do krajiny a tak
si dnes většinou ani neuvědomujeme, jak velké množství
odpadního materiálu při těžbě vápenců vznikalo. V současné době je většina plochy údolí vyplněna odvaly, které
jsou z velké části zarostlé. Z lesních výsadeb je třeba odstraňovat nepůvodní dřeviny, zejména akát a borovici černou.
V bývalém lomu je odkryt geologický profil svrchním silurem až
spodním devonem
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Opukový lom Přední Kopanina
Území leží na jihozápadním okraji Přední Kopaniny nedaleko
dálnice na Slaný.
Od stanice metra Bořislavka použijeme autobus č. 312.
Vystoupíme na stanici K Tuchoměřicům. Chráněné území se
rozkládá asi 200 metrů vlevo od nás – na druhé straně zarostlého hřbetu. Musíme ale prozradit, že území není volně
přístupné, je z větší části oplocené a tak...
Přírodní památka

ev. č. 1109

Katastrální území

Přední Kopanina

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP,
nař. č. 13/2006 Sb. HMP

Plán péče

2017–2026

Výměra

1,94 ha

Nadm. výška

330–351 m n. m.

Geologický profil křídových sedimentů (stratotyp korycanského a bělohorského souvrství), odkrytý v opukovém
lomu. Jedná se v současnosti o jediný větší odkryv bělohorských opuk na pražském území, paleontologické naleziště
a fragmenty stepní vegetace.
Charakteristika
Zásadní lidskou činností, která umožnila vznik této přírodní
památky, je těžba opuky. Mezi pražskými opukami a jejich
lomy má zdejší ložisko a lom výjimečné postavení, obsahuje
totiž 80-120 cm mocnou polohu nazlátlé (až načervenalé)
50

opuky, které se říkalo zlatá opuka a která byla a je oblíbeným
sochařským a dekoračním kamenem. Navíc její lom je již
dlouhou dobu prakticky jediným nepřetržitě těženým
opukovým lomem na pražském území. Kdy se opuka u Přední
Kopaniny začala lámat, není doloženo. Muselo to být ale už
v 1. polovině 12. století, kdy z ní byla postavena zdejší
rotunda sv. Máří Magdaleny. K prvnímu doloženému využití
kopaninské opuky došlo až v 2. polovině 19. století, kdy z ní
byly vytvořeny oltáře pro nový kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Karlíně (1863) a pro obnovovaný chrám sv. Víta (18681873). Od té doby byla kopaninská opuka použita k mnoha
sochařským, architektonickým i stavebním dílům a hlavně
k obnově památek, naposledy (2001-2004) k obnově věží
baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.
Neživá příroda

Důvod ochrany
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Rozsáhlým stěnovým lomem byly odkryty tzv. zlaté opuky
bělohorského souvrství, v současné době se jedná o jediný
větší odkryv bělohorských opuk na území Prahy. Zdejší profil
je uznán za stratotyp bělohorského souvrství a je zde
definována hranice mezi korycanskými vrstvami a bělohorským souvrstvím. Výška lomové stěny je asi 12 metrů.
Původní stratotypový profil se nachází na západním okraji
lomu a je dnes prakticky pohřben pod černou skládkou.
Obdobný profil byl odkryt také na opačné straně v činné části
lomu, ovšem mimo vymezené chráněné území. V lomu jsou
odkryty opuky bělohorského souvrství, pod lomem souvrství
korycanské a perucké. Ze zkamenělin mlž Inoceramus
labiatus, hlavonožec Mammites nodosoides a hvězdice
Epiaster michelini.
Botanika
Činná část lomu představuje území bez botanického významu. Cenné stepní enklávy zasahují do území jen okrajově.
Existence těchto stepních společenstev je dána podložím
tvořeným původními vápnitými, minerálně bohatými opukami, na nichž jsou vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj
plnohodnotných stepních rostlinných společenstev.
Zoologie
V území neproběhl zoologický průzkum. Z plazů pozorována
ještěrka obecná, z ptáků rehek zahradní.

Opukový lom Přední Kopanina

Lesnictví
Součástí chráněného území nejsou lesní pozemky ve smyslu
zákona. Borový lesík (na části území o rozloze 0,35 ha) se
skládá z 90% z borovice černé a z 10% z borovice lesní.
Péče o území
Je třeba zachovat odkrytý a přístupný geologický profil. To
však není po dubu aktivního provozu lomu aktuální. Bude
třeba podporovat uchování xerotermních společenstev.
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Ortocérový lůmek

cích. Pro řadu fosilních druhů popsaných v minulosti je to
typické naleziště ve smyslu mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury. Naleziště každoročně navštěvují
a jeho stav srovnávají četné exkurze od nás i ze zahraničí,
jednotliví specialisté, paleontologové a geologové.

Lůmek při úpatí svahu 100 metrů severně od rozcestí ulic
K Cementárně a Na Cikánce.
Od stanice metra Anděl jedeme autobusem č. 120. Vystoupíme na stanici K Cikánce. Vrátíme se asi 100 metrů zpět a po
pravé straně se rozkládá chráněné území. Základní opěrný
geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice
ludlow-přídol v ČR. Naleziště zkamenělin, zejména hlavonožců (orthocerů).
Přírodní památka

ev. č. 633

Katastrální území

Lochkov

Zřizovací předpis

výnos MK ČSR č. 9.861/76

Plán péče

2010–2019

Výměra

0,5 ha

Nadm. výška

250–286 m n. m.

Obecně má území význam jako místo, kde je možné sbírat
v suti, protože i malé úlomky horniny obsahují hojné
zkameněliny, především hlavonožce. Profil je výjimečný svým
vývojem ve facii hlavonožcových vápenců. Jeho paleontologický obsah zatím čeká na moderní paleontologické a paleoekologické zhodnocení.
Botanika
Dle mapy potenciální přirozené vegetace jsou pro toto území
typické habrové doubravy. Celé území je porostlé lesem
s nepřirozenou skladbou – plně dominují borovice lesní
a černá, pouze v prostoru původního malého lomu je bezlesí,
které intensivně zarůstá mj. teplomilnými křovinami – líska
obecná, ptačí zob obecný, skalník obecný, jilm obecný,
čilimníkovec černající. Rozrůstá se zde i trnka a hloh. Z běžných bylin můžeme uvést např. klinopád obecný, pryšec
chvojku, jestřábník zední, štědřenec odvislý, k cennějším
patří bělozářka liliovitá, chrpa chlumní a zvonek klubkatý.

Důvod ochrany
Chráněné naleziště k ochraně výchozu kopaninských vrstev
silurských vápenců s typickou fosilní faunou.
Průřez schránkami prvohorních hlavonožců ortocerů. Bývají
většinou usměrněné

Charakteristika
Podklad tvoří silurské a devonské vápence a vápnité břidlice.
Vlastní lom je umělým geologickým odkryvem – lůmkem na
stavební kámen, štěrk a vápno založeným na počátku
dvacátého století na místě přirozeného skalního výchozu.
Další údaje k historii území nejsou známy. Celé území je
porostlé lesem s nepřirozenou skladbou (plně dominují
borovice lesní a černá), pouze v prostoru původního malého
lomu je bezlesí, které intensivně
zarůstá křovinami. Součást přírodního
parku Radotínsko-Chuchelský háj.
Neživá příroda
V území jsou odkryty silurské vápence
a břidlice kopaninského (obzory s Encrinuraspis beaumonti, Ananaspis fecunda a Prionopeltis archiaci) a přídolského (zóna Pristiograptus ultimus)
souvrství. Obzor s Prionopeltis archiaci
je vyvinut jako 162 cm mocná lavice
orthocerového vápence s velmi bohatou faunou. Jsou to hlavně usměrněné
schránky loděnkovitých, např. rodu
Glisonoceras, Kionoceras a Dawsonocerina.
Území zahrnuje výchozy středních až
svrchních poloh kopaninského sou80

50

Zoologicky nevýznamné.
Lesnictví
Lesní hospodaření by mělo být směrováno na postupnou
přeměnu kulturního borového lesa na výběrný smíšený
(listnatý) les. Tento cíl je však možno plnit pouze v dlouhém
období a to i v případě, že by bylo přistoupeno ke zkrácení
doby obnovy.
V okolí lokality druhotný borový porost s podrostem dubu.
Péče o území
Pomístně je vhodné omezovat rozvoj křovin, místy je možno
křoviny občas vyřezat – zvláště v místech, kde by křoviny
mohly potlačit nárůst stromků cílových dřevin z přirozené
druhové skladby. V prostoru vlastního lůmku je vhodné
provádět periodicky asanační zásahy tak, aby byly odstraňovány nárůsty dřevin.

Malý lůmek ale bohaté naleziště zkamenělin

vrství (ludlow, svrchní silur) a spodních poloh požárského
souvrství (přídolí, svrchní silur). Uvnitř tzv. hlavonožcové
lavice, tvořené modrošedými zrnitými vápenci s hlavonožci,
je výrazný přesmyk zdvojující mocnost této lavice. V zářezu
u silnice Radotín-Lochkov jsou odkryty střední polohy
kopaninského souvrství v břidličném
vývoji. Je zde zastižen antiklinální ohyb.
Samotná lokalita je bez půdního pokryvu, v jejím nejbližším okolí jsou
protorendziny.

Ortocérový lůmek
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Ortocerový lůmek je především významným geologickým profilem hraničních poloh kopaninského a požárského souvrství, a tedy i hranicí mezinárodních oddělení ludlow a přídolí.
Jde o jeden ze základních opěrných
profilů k mezinárodnímu stratotypu
této hranice v pražské pánvi, který
detailně prostudoval v letech 19751984 mezinárodní tým specialistů.
Zachování tohoto profilu je nezbytné
pro další vědecký výzkum. Kromě toho
jde o velmi bohaté klasické naleziště
zkamenělin v hlavonožcových vápen81
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Pecka
Malý izolovaný pahorek východně od železniční stanice
Praha-Bubeneč. Navazuje bezprostředně na Královskou
oboru.
Od stanice metra Hradčanská použijeme autobus č. 131.
Vystoupíme na zastávce Sibiřské náměstí. Pokračujeme ve
směru jízdy Bubenečskou ulicí a dále Goetheho ulicí. Území je
vpravo od nás za železniční tratí.
Přírodní památka

ev. č. 1212

Katastrální území

Bubeneč

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2022

Výměra

1,2 ha

Nadm. výška

185–205 m n. m.

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil šáreckým a dobrotivským
souvrstvím, opěrný profil ke stratotypu hranice llanvirndobrotiv (ordovik) v ČR, na vrcholu výchozu zbytek
společenstva skalní stepi.
Charakteristika
Jedná se o malý izolovaný kopec zvedající se z nivy Vltavy na
jejím levém břehu, jižně od Císařského ostrova v Troji, a přiléhající těsně k železniční stanici Praha - Bubeneč. Skalní
stěna byla částečně odtěžena v souvislosti s výstavbou
železniční trati. Skalní podloží je tvořeno prvohorními
ordovickými usazeninami překrytými vltavskou terasou.
Střídají se tu vrstvy křemenců a břidlic. Odkryv přechodu
mezi facií skaleckých křemenců a facií dobrotivských břidlic.
Nejlepší profil hranicí llanvirn - dobrotiv na území východní
části pražské pánve a jeden z nejlepších
v Evropě. V území se zachovala menší
málo zarostlá k jihozápadu exponovaná stráňka s xerotermním trávníkem.
Vzhledem k tomu, že území je silně
antropicky narušeno, vyskytují se zde
jen nejběžnější druhy živočichů.

Skalecké křemence tvoří faciální přechod do jílovitých
dobrotivských břidlic. V nadloží křemenců, kde se nejmocnější lavice vyskytují v téměř nejvyšší části profilu, je vyvinuto
38,5 m mocné souvrství šedých slídnatých drobových
masivních břidlic. Následuje 2 m mocná poloha střídajících se
lavic černých slídnatých křemenců (mocných kolem 5 cm)
a tence vrstevnatých černých slídnatých bňdlic. Další poloha
křemenců je vyvinuta o 1,9 m výše, v nadloží šedých masivních drobových břidlic. Je to 1 m mocná lavice světlejšího
křemence, která má v horní části hojné skolity Skolithos sp.
a od ostatního profilu je oddělena zhruba 10 cm mocnými
vrstvami tence vrstevnatých šedých slídnatých břidlic. Po
dalších 2 m mocnosti šedohnědých jemnozrnných slídnatých
drobových břidlic, vyvinutých v lavicích přes dvacet centimetrů mocných, následuje 20 cm mocná vrstva černohnědé jemnozrnné vápnité droby.
Další vrstevní sled je dnes zakryt opěrnou zdí z dobrotivských
břidlic, získaných z výkopu zářezu. Tvoří ho nejprve 13 m
mocné šedohnědé jemnozrnné drobové břidlice v lavicích
přes 20 cm mocných, které se směrem do nadloží stávají
tence vrstevnatými. V jejich nadloží následuje další poloha
šedých křemenců, střídajících se s břidlicemi.
Celková mocnost křemencové polohy, tvořené naspodu málo
mocnými lavicemi, které ve svrchní části svou mocností
přesahují 1 m, je 3,5 m. Následuje 24 m mocné souvrství
černošedých slídnatých břidlic, ve spodní části silně
tektonicky porušených, rozdrcených. V jejich nadloží je
vyvinuto 6,6 m mocné souvrství tence vrstevnatých
slídnatých drobových břidlic střídajících se s vrstvami
černošedých jemnozrnných slídnatých křemenců, mocnými
kolem 2–3 cm. Směrem do nadloží se mocnost křemencových lavic zvětšuje až na 60 cm. Následuje 19 m mocné
souvrství černých drobových břidlic v lavicích kolem 10 cm
mocných. Na bázi souvrství je poloha tence vrstevnatých
jílovitých slídnatých břidlic.

Neživá příroda
Je zde zachycen významný geologický
profil spodní části dobrotivského souvrství (dobrotiv, ordovik). Celý kopec
Pecka odolal vltavské erozi proto, že
jím probíhá pruh skaleckých křemenců, které tvoří nejsevernější okraj území. Celková mocnost křemencového
souvrství se pohybuje mezi 30–35 m.
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Odkrytý vrstevní sled pokračuje 5,2 m
mocným souvrstvím šedočerných
slídnatých břidlic ve vrstvách 5–20 cm
mocných, střídajících se s černými slídnatými křemenci o mocnosti jednotlivých vrstev 5–10 cm. Vrstevní sled
ukončuje více než 6 m mocná poloha
černých drobových břidlic v lavicích
mocných kolem 10 cm. Velmi dobře je
odkryt přechod mezi facií skaleckých
křemenců a facií dobrotivských břidlic
dobrotivského souvrství. Kromě hlavního tělesa skaleckých křemenců je
v jeho nadloží vyvinuto ještě několik
dalších pruhů. Tento „pozvolný" faciální přechod z původně mělkovodních

Výchozy ordovických křemenců
a břidlic

pískovců do břidlic, které sedimentovaly v hlubším prostředí,
je typický pro vývoj v této části
pražské pánve.
Na povrchu je podobný vývoj
hranice přístupný pouze v přírodní památce Jabloňka. Jde
o jeden z nejúplnějších a dobře
přístupných geologických profilů spodní písčité facie dobrotivského souvrství – skaleckých
křemenců a jejich přechodu do
nadložní facie dobrotivských
břidlic.
Nejvýznamnější je umělý geologický odkryv v zářezu bývalé
železniční vlečky k Císařskému
mlýnu na jihozápadním okraji
území a opuštěný křemencový
lom. Dále se jedná o opuštěný
křemencový lom na severu území a zasutá jáma na štěrkopísky
na temenu vrchu Pecka.
Botanika
Většinu území představují doubravy. V současnosti je území
silně devastované. Vyskytují se
zde většinou běžné druhy doplněné o řadu nepůvodních
prvků a některé druhy původních xerotermních skalních
stepí. Vegetace silně pozměněna výsadbou akátu, cennější je pouze malá stráňka exponovaná k jihozápadu s xerotermními druhy. Z nich jsou
nejvýznačnější kavyl Ivanův a chlupáček chocholičnatý.
Zoologie
Území silně antropicky narušeno, žijí zde jen nejběžnější
druhy. Z brouků střevlíkovitých Abax parallelepipedus,
Nebria brevicollis a Platynus assimilis.
Lesnictví
Nejsou zde plochy lesní půdy. Silně pozměněné lesní porosty
s hojným trnovníkem akátem, borovicí černou a šeříkem
obecným. Z vzácnějších druhů se zde nachází tis červený
a jilm ladní.

Péče o území
Část území má lesní charakter. Zde je třeba podporovat
dřeviny z přirozené dřevinné skladby. V současnosti se vyskytující akát a další nežádoucí dřeviny je třeba omezovat
a nahrazovat jinými dřevinami. Při potírání akátu se používá
mj. „kůlová metoda“. Obecně je vhodné zásah naplánovat ke
konci vegetační sezóny (cca srpen) tak, aby akát do zimy ještě
obrazil. Nově vyrostlé pruty před zimou zůstanou nevydřevené a tak dojde k poškození mrazem, roztrhání pletiv
a následné infekci houbovými chorobami. Zásah se musí
pravidelně opakovat, až do úplného umoření akátu. Vybrané
přestárlé dřeviny je možno ponechat na místě a v případě, že
neohrožují okolí (např. nehrozí pád na chodník), je možno je
nechat i po jejich pádu na místě.
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přičemž je brán zvýšený zřetel na zachování kulturněestetické hodnoty historických zahrad a parků.

Petřín
Horní část svahů Petřína zahrnuje území historických zahrad
a parků: Strahovské zahrady, Lobkovické zahrady, Seminářské zahrady, Petřínských sadů a Kinského zahrady.
Jednou z možností je jet tramvají č. 12. Vystoupíme na stanici
Újezd a znalci už Petřín snadno objeví.
Přírodní památka

ev. č. 1206

Katastrální území

Hradčany, Malá Strana,
Smíchov

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP,
nař. č. 13/2013 Sb. HMP

Plán péče

2013–2022

Výměra

52,78 ha

Nadm. výška

198–325 m n. m.

Důvod ochrany
Předmětem ochrany je převážně vrcholový úsek Petřína
s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk, s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) a s význačnými
druhy lesních živočichů a rostlin. Zvláštní zřetel je brán na
ochranu populace roháče obecného a jeho biotopy.
Současně je chráněn veškerý parkově upravený prostor
s četnými věkovitými stromy a jejich artefakty, keřovými
skupinami, rostlinami a živočichy včetně druhů v zájmu
Evropských společenství a zvláště chráněných druhů,

Petřín
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Charakteristika
Území se nachází v horní části svahu Petřína. Tato část nebyla
ve středověku kultivována, takže se dochovaly prvky, charakteristické pro středoevropský listnatý les, včetně zvláště
chráněných druhů organismů. Celek je krajinářsky významný
a geologicky pestrý. Stav většiny území odpovídá staletí
trvající kultivaci. V důsledku pozvolných změn mnoho
přírodních složek zůstalo zachováno. Značná část je
krajinářským parkem se sítí cest a jiných zařízení v exponovaném terénu. V parkových porostech se nachází množství
pěstovaných bylin v řadě kultivarů i mnoho introdukovaných
nepůvodních dřevin, často v podobě impozantních jedinců
s význačným habitem. Přestože se masiv Petřína nachází
v intravilánu velkoměsta, v bezprostřední blízkosti historického jádra a je masivně navštěvován, mají některé části
pozoruhodně rustikální ráz. Z krajinářsko–urbanistického
hlediska je Petřín směsicí epoch a stylů.
Neživá příroda
Temeno Petřína je tvořeno pískovci a opukami, které nasedají
na šikmo ukloněné ordovické břidlice. Pískovce jsou
rozbrázděny erozními rýhami, níže po svahu se nachází jejich
zazemněná suť. Geologické podloží Petřína tvoří šikmo
ukloněné ordovické břidlice a křemence (vrstvy zahořanské,
bohdalecké, vinické). V zahořanském souvrství se vyskytují
siltovce s proměnlivým obsahem karbonátu, ojediněle
i siltovce a písčité siltovce s karbonátovým tmelem a siltové
pelokarbonáty. Ve svrchní části převažují jílové siltovce
a siltové břidlice. Vrstvy bohdalecké jsou nejmladší, jako
nejměkčí souvrství vytvářejí deprese s ukládáním křídových
sutí (se sesuvnými pohyby). Jsou jílovité, s větším množstvím
pyritu, jehož zvětráváním vzniká v puklinách sádrovec.
Křídové vrstvy jsou uloženy na ordoviku diskordantně. Jílovce
peruckokorycanského souvrství (cenoman – pásmo 1) jsou
bazální se značnou mocností. Pískovce (cenoman – pásmo 2)
jsou středně zrnité až hrubozrnné s kaolinickým tmelem, při
bázi druhotně i železitým tmelem. Kaolinické pískovce jsou
12–16 m mocné, nad nimi je 0,9 až 1,7 m silná vrstva
glaukonitických jemnozrnných pískovců s jílovitou příměsí.
Písčité slínovce a spongility (opuky) bělohorského souvrství
(turon) vystupují ve formě skalek. Skalní výchozy jsou
východním okrajem bělohorské křídové tabule. Horizontálně
uložené křídové horniny jsou narušeny gravitačními
rozsedlinami, svahy jsou rozčleněny erozivními rýhami a pod
nimi se ukládá zazemněná suť. V území se nenacházejí
otevřené vodní toky, hydrogeologicky je však oblast Petřína
poměrně složitá. Na kontaktu ordoviku a křídy vyvěrají četné
prameny, které byly dříve jímány a využívány jako zdroj pitné
vody. Neúdržba podzemních štol pro prameny způsobila
v 70. letech 20. stol. rozsáhlé sesuvy na svahu Petřína.

Na Petříně vytvářejí svrchnokřídové pískovce zárodky skalního města

Botanika
Podle mapy potenciální přirozené vegetace by se zde
nacházela asociace černýšová dubohabřina, na náhorním
plató lipové doubravy, na malých plochách ojediněle mochnové doubravy a na pískovcových výchozech bikové
doubravy. Je zde území NATURA 2000 EVL CZ0113773 Praha
– Petřín. Jsou zde mapovány tyto naturové biotopy: T1.1 –
Mezofilní ovsíkové louky; S1.2 – Štěrbinová vegetace
silikátových skal a drolin; L4 – Suťové lesy. Z ostatních
přírodních biotopů je zde L7.1 – Suché acidofilní doubravy.
Prioritních naturových biotopů je celkem 4,65 %, biotopů
neprioritních 5,9 %, ostatních přírodních 6,88 %. Ze silně
antropicky ovlivněných biotopů jsou zde X6 – Antropogenní
plochy se sporadickou vegetací mimo sídla; X9B – Lesní
kultury s nepůvodními listnatými
dřevinami a X13 – Nelesní stromové
výsadby mimo sídla. Biotopů řady X
je celkem 32,7 %.
V oblasti skalních výchozů je zachována acidofilní biková doubrava
s dubem zimním ve stromovém
patře. V bylinném patře dominuje
bika bělavá a lipnice hajní. Z dalších
druhů kyselých doubrav se vyskytuje

např. konvalinka vonná nebo zlatobýl obecný. Z petrofytů zde
v okolí skalek roste rozchodník veliký. Na hlubších půdách se
vyskytují porosty degradovaných hercynských dubohabřin
s dubem zimním, habrem obecným, javory mléčem, klenem
a babykou, jasanem ztepilým, lípou srdčitou. Pěstují se
nepůvodní keře – např. pámelník bílý, tavolník nebo pustoryl
věncový. Pěstovaný je zřejmě i dřín jarní. Nepůvodními
stromy jsou např. jírovec maďal nebo ořešák královský.
Z hájového podrostu byla zaznamenána např. bažanka
vytrvalá, kokořík mnohokvětý, pýrovník psí, strdivka nicí
nebo zvonek širolistý. Vzácně byla zjištěna chráněná lilie
zlatohlávek. Z dalších druhů zaujme zplanělý kokořík širolistý.
V bylinném patře dubohabřin se nacházejí ruderální druhy –
např. kopřiva dvoudomá, kuklík městský, kakost smrdutý,
krabilice mámivá, vlaštovičník větší či
invazní netýkavka malokvětá.
Zoologie
V území byly v minulosti prováděny
faunistické průzkumy, které potvrdily
výskyt mnoha typů živočichů. Z bezobratlých se vyskytují terikolní, fytofágní a xylofágní brouci, např.
Roháč obecný
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Pískovce představují velmi neúživný minerální podklad, ani to však neodradí rostlinné průkopníky

střevlíkovití, mandelinky, nosatci, tesaříkovití, listorozí a další. Z.druhů listnatého hercynského lesa je zde ohrožený, populární a robustní roháč obecný, nepříliš hojný tesařík piluna
a střevlík zahradní. Z obojživelníků zde sporadicky žije ropucha obecná. Z ptáků jsou přítomny běžné hájové druhy, např.
datel černý, sedmihlásek hajní, ohrožený slavík obecný, puštík obecný aj. Ze savců stojí za pozornost výskyt ohroženého
plcha velkého, z běžných druhů je častý krtek obecný, myšice
křovinná a bělozubka šedá. Žije zde i zajíc polní, který zde
vzhledem k masivnímu pobíhání psů má opravdu těžké časy.
Lesnictví
Území nebylo v minulosti pravděpodobně nikdy zcela odlesněno, nenacházejí se tu ale pozemky určené k plnění funkcí
lesa. Zachovány jsou porosty lesního charakteru s dosti vysokým zastoupením stanovištně a geograficky původních
druhů dřevin.
Péče o území
Vzhledem k celkovému charakteru Petřína a akcentu na jeho
rekreační, kulturní a společenské využívání není v území
v současnosti prováděn řízený management z hlediska
86

ochrany přírody. Přístupnější části území jsou udržovány
zahradnicky. Většinou jde o opakované seče trávníků a podrostu, a to někdy až desetkrát ročně. V některých částech by
to bylo vhodné změnit a management území provádět
včetně speciálních postupů.
Cílem managementu je podpora přirozených stanovištních
poměrů a podpora autoregulačních procesů, podpora
přírodě blízké dřevinné skladby a vyloučení introdukce
nepůvodních dřevin. U dřevin nepůvodních „exotů“, které se
tu nyní nacházejí, je třeba postupovat podle jejich predispozic, zejména dle jejich možných negativních schopností
vytvářet spontánní hybridy s autochtonními druhy, invazivně
osídlovat nová stanoviště, měnit chemismus půdy a tím
nepříznivě ovlivňovat původní přírodní prostředí. Pokud
nepůvodní dřeviny (pajasan žláznatý, javor jasanolistý,
trnovník akát, nepůvodní topoly, vrby aj.) naplňují tato
negativní kriteria, je třeba je odstraňovat. Dalším zásadním
opatřením je modifikace tradičních zahradnických zásahů
v porostech, např. místní upuštění od mnohonásobného
sečení podrostu dřevin a jeho nahrazování vysévanými
málodruhovými trávníky.

Proměnlivé minerální složení pískovců vede k charakteristickému zvětrávání, kdy vznikají tzv. voštiny
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Podbabské skály
Skalní stěna nad železnicí na sever od ústí Šáreckého potoka
do Vltavy a skalnatý svah nad Šáreckým údolím.
Od stanice metra Dejvická použijeme autobus č. 107. Vystoupíme na zastávce V Podbabě. Chráněné území je přímo proti
nám na druhé straně ulice.
Přírodní památka

ev. č. 756

Katastrální území

Dejvice, Sedlec

Zřizovací předpis

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP,
nař. č. 17/2002 Sb. HMP

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,84 ha

Nadm. výška

186–229 m n. m.
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Je zde komplex xerotermních společenstev charakteristických pro dolní Povltaví. Cenný je především fragment kavylové stepi vázaný na minerálně bohatou sprašovou návěj.
Unikátní je také fauna bezobratlých. Horní hrana skal je
ovlivněna vlivem živinami chudého substrátu štěrkopísků
vysokých vltavských teras a vlivem spraší, které štěrky v různé
míře překrývají a které poskytují stanoviště druhům, které na
vlastních skalách nenacházejí příhodné podmínky např.
hlaváček jarní či plž Granaria frumentum.
Neživá příroda
Střídání drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny (svrchní
proterozoikum) s žílami alterovaného žilného bazaltu. Z kvartérních sedimentů se uplatňují pleistocénní štěrkové terasy
Vltavy (horní část lysolajského svahu) a spraše (vltavský
svah). Směrem k severu se spraše uplatňují čím dále více,
přičemž jejich nejvýraznější výskyt ve formě terénních reliktů
(vytvořených z jedné strany těžbou a z druhé strany přirozenou erozí) se nalézá až za hranicí chráněného území.

Důvod ochrany
Výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal a skalní
stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Evropsky významná lokalita CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlece byla zařazena do národního seznamu nařízením vlády
č. 371/2009 Sb. ze dne 26.10.2009. Tato EVL je disjunktní
lokalitou složenou z nejcennějších partií Dolního Povltaví,
kam patří i přírodní památka Podbabské skály (včetně severního výběžku dosud ležícího mimo chráněné území).
Předmětem ochrany jsou přírodní biotopy (habitaty).
Charakteristika
Jedná se o geomorfologicky a krajinářsky výraznou část
vltavského údolí v severní části Prahy. Šíření zástavby
a zarůstání neobhospodařovaných ploch dřevinami zvyšuje
fragmentaci nelesních xerotermních biotopů, které jsou
předmětem ochrany. Negativní důsledky tohoto procesu na
populace vzácných druhů se přitom mohou projevit až se
značným zpožděním.

Botanika
V území lze odlišit několik teplomilných společenstev, jako je
společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé na strmých skalních
stěnách, společenstvo křivatce českého a rozrazilu Dillenova
na skalních teráskách kyselých břidlic. Křivatec český byl
odtud popsán jako nový druh roku 1776 Zauschnerem. Dále
se v chráněném území vyskytuje společenstvo česneku
horského a bělorozchodníku bílého na drolinách, na
plošinkách okrajů skal a na skalách s mělkou půdou společenstvo se seselem sivým. Na hlubší půdě se vyskytuje
společenstvo s trýzelem škardolistým a kostřavou walliskou
na hlubší půdě. Na sprašové půdě jsou vyvinuta společenstva
s kavylem Ivanovým a s kavylem vláskovitým. Na pelyňku
ladním zde parazitují dva kriticky ohrožené druhy záraz
(záraza písečná a z. šupinatá). Z dalších zajímavých druhů se
vyskytuje pryšec sivý, kavyl Ivanův, v nejsevernějším cípu
území přežívá ve společenstvu válečkového trávníku jediný
trs hlaváčku jarního (poslední lokalita v Praze!). Skalní
úžlabiny zarůstají teplomilné křoviny (hlohy, trnka, růže,
skalník celokrajný) a vysázený trnovník akát. Jejich šíření na
horní hrany je třeba regulovat vhodnými zásahy.
Zoologie
Území hostí velmi hodnotnou faunu teplomilných bezobratlých. Měkkýši jsou zde zastoupeni řadou stepních prvků
(Granaria frumentum, Chondrula tridens). Ze vzácných
pavouků zde žije např. stepník rudý, sklípkánek pontický,
pavučenka Hypsocephalus dahli.

Podbabské skály
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Z ohrožených druhů motýlů jsou tu ostruháčci vázaní na
trnku, zákonem chráněný otakárek ovocný, modrásek
rozchodníkový a soumračník proskurníkový živící se
mochnami. Ze vzácných blanokřídlých byla např. zjištěna

I strmý profil Podbabských skal zarůstá náletovými křovinami a je třeba je odstraňovat

paličatka Corynis obscura, zlatěnky Chrysis analis a Chrysura
dichroa, samotářská včela Andrena agilissima a bodruška
Cephus pulcher. Z obratlovců se zde vyskytuje ještěrka
obecná, slepýš křehký a hnízdí tu běžné druhy ptáků křovin
a bezlesých stanovišť.
Lesnictví
V území se nachází jediná parcela (asi 8%), která je vedena
jako lesní pozemek. Ve skutečnosti je to však travinný porost
zčásti zarostlý náletovými dřevinami. Jiné porosty dřevin na
lesní půdě se v území nevyskytují. Dřeviny se zde šíří v důsledku sukcese na neobhospodařované půdě. Vzhledem k před-

mětu ochrany (bezlesí) a malé rozloze územ je nezbytné
výskyt dřevin co nejvíce omezit.
Péče o území
V minulosti docházelo k poměrně účinnému způsobu „péče“
o území. Čas od času došlo od jisker z dýmu projíždějících
lokomotiv k požáru a následnému vypalování porostu. Tento
jev dobře sloužil většině přírodních složek chráněného
území. Když skončila éra parních lokomotiv, musel se chopit
iniciativy člověk. Společenstva skalních stepí byla udržována
pastvou.

Pastva jako způsob péče o území
Pastva na volno profesionálním pastevcem. Tento způsob zde
byl v minulých letech prováděn. Přes den pastevec se psem pásli
zvířata, v noci byla zvířata uzavřena v ohradníku na plošině.
Pastva v oplůtcích. Výhodou je, že se intenzivněji vypasou
menší plochy, které se přesouvají. Tento management má větší
cílený efekt a zaručuje rovnoměrnější vypasení porostů. Za
účelem odstraňování živin z cenných porostů budou v těchto
oplůtcích zvířata jen přes den, zatímco přes noc budou v ohradníku na plošině, kde zůstane i většina výkalů. Hlavní nevýhodou
po zkušenostech z území Prahy a středních Čech je, že v případě
rušivého impulzu (zejm. pes) mohou zvířata utéct i z dobře

postaveného elektrického ohradníku. Proto by měl být pastevec
neustále přítomen, což však snižuje efektivitu práce. Trvalejší
oplocení pro pastvu koz. Tento způsob pastvy je spíše asanačním managementem. Je vhodný pro dřevinami velmi hustě
zarostlá území v členitém terénu. Zvířata je zde vhodné umístit
celoročně. Už po necelém roce dojde k velmi podstatné redukci
dřevin, přičemž kozy jsou schopny udolat i velké vzrostlé stromy.
S tímto způsobem péče o chráněná území mají praktickou zkušenost v Německu, územím s do značné míry analogickými
přírodními poměry je údolí řeky Saale pod Halle
(http://www.ziegen-im-saaletal.de/).
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Důvod ochrany

Pod školou
Přírodní památka pokrývá zhruba území opuštěného lomu
„V háji“ (nebo „V hájku“). Nachází se mezi areálem gymnázia
Buďánka v ulici Pod Žvahovem (na severu) a Hlubočepskou
ulicí, procházející pod viaduktem (na jihozápadě); na východě
ohraničuje území železniční trať.

Odkryv geologického profilu třebotovským a chotečským
souvrstvím ve stěně lomu, naleziště řady druhů fosilní
fauny.
Charakteristika

Přírodní památka

ev. č. 1112

Katastrální území

Hlubočepy

Na území byl ve druhé polovině 19. století založen lom
„V háji“. Ještě Barrande tuto lokalitu uvádí jako „Roches de
Herget“ (tj. Hergetovy skály), lom zde tedy vznikl až později.
Těžil se zde vápenec na výrobu vápna a cementu. Geologický
profil má velký význam jako jeden z opěrných profilů
svrchními polohami dalejsko-třebotovského souvrství.
Lokalita je velmi významná také jako jedno z nalezišť v okolí
Hlubočep, odkud pocházejí původní sběry J. Barranda a jako
typické naleziště pro některé taxony zkamenělin.

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Neživá příroda

Plán péče

2011–2020

Výměra

2,46 ha

Nadm. výška

204–220 m n. m.

Opěrný profil svrchními polohami dalejsko-třebotovského
souvrství a jeho hranicí vůči nadložnímu chotečskému
souvrství.

Jedeme např tramvají č. 12 směrem k sídlišti Barrandov.
Vystoupíme na zastávce Hlubočepy. Pokračujeme ve směru
jízdy přes železniční trať a kolem základní školy dojdeme
k chráněnému území.

Nejstarší vrstvy tvoří spodní partie dobře vrstevnatých
šedých až šedozelených třebotovských vápenců (spodní
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devon) s hojnými vložkami vápnitých břidlic. Následuje asi
18 metrů mocné souvrství světle šedých, hruběji zvrstvených
mikritických vápenců bez vložek břidlic, které se těžilo
a obsahovalo většinu fauny popsané J. Barrandem a jeho
pokračovateli. V nadloží jsou odkryty deskovité, tmavěji
zbarvené vápence chotečského souvrství (střední devon).
Typické naleziště pro některé druhy zkamenělin, známé už
Joachimu Barrandovi.
Spodní vrstvy třebotovských vápenců obsahují místy hojného tentakulita Nowakia richteri; v břidličnatých vložkách
se vyskytují trilobiti (např. Phacops superstes superior),
hlavonožci (např. Gyroceratites gracilis), ramenonožci, mlži,
vzácní zástupci dendroidů a suchozemských rostlin. V šedých
masivních vápencích byli nalezeni především hlavonožci
a mnoho druhů mlžů. V chotečských vápencích se vyskytují
poměrně hojní hlavonožci.
Botanika
Rekonstruovanou přirozenou vegetací je na celém území
černýšová dubohabřina prvosenková, maloplošně se v rámci
této mapovací jednotky mohou vyskytovat teplomilné
doubravy na slunných svazích, na stinných prudkých
svazích suťové lesy. Nejpřirozenější typ vegetace
představují pionýrská společenstva lomových stěn,
fragmenty stepní vegetace a též lesní porost s prvky
teplomilné doubravy nad lomovou stěnou, jehož
druhové složení je však pozměněno výsadbami
allochtonních dřevin. Ostatní porosty představují
buď výsadby nepůvodních dřevin, které vznikly při
rekultivaci lomu, nebo sukcesně vzniklé porosty
dřevin v mo-zaice s ruderálním bylinným porostem.
Z floris-tického hlediska lze za nejcennější označit
fragmenty kostřavových trávníků v úzkém pásu
podél horní hrany lomu. Byly zde zaznamenány tyto
vzácné taxony: bělozářka větvitá, dřišťál obecný,
ostřice nízká, strdivka zbarvená.
Zoologie
V území žije mlž páskovka žíhaná, tesařík pižmový,
z motýlů soumračník skořicový. Z obratlovců jsou zde
tyto vzácnější druhy: ropucha zelená a ropucha
obecná, ještěrka obecná, bělořit šedý, slavík obecný,
žluna zelená a veverka obecná.
Lesnictví
Les náletového původu mezi skalním profilem,
Dalejským potokem a ulicí Hlubočepská je udržován
Při pohledu zdálky se zdá, že se jedná o pískovce – ale zdání
klame – čistokrevné vápence. Šikmo uložené devonské
vápence obsahují mj. zkameněliny hlavonožců
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jako lesní porost, kde převažují javory klen a babyka, habr
obecný a ojediněle také jeřáb břek. V porostech je stále zastoupen také trnovník akát, který je postupně odstraňován.
Péče o území
Od vyhlášení ochrany v roce 1988 byl první masivní managementový zásah proveden v roce 1996, kdy došlo k intenzivnímu kácení dřevin s cílem odclonit hlavní lomovou
stěnu při pohledu ze S a SZ, uvolnit svahové sutě pro případný
paleontologický průzkum a odstranit ze stěn juvenilní dřeviny. V současné době je patrné, že jsou tyto zásahy pravidelně opakovány, takže cenné geologické fenomény jsou
udržovány v relativně dobrém stavu.
Podle potřeby je udržován odval lomu jako louka pokosením
jednou až dvakrát ročně podle potřeby. Ze skal lomové stěny
jsou odstraňovány vrůstající křoviny. Péče o tento geologický
profil spočívá především v jeho zpřístupnění odborné i laické
veřejnosti.
V horní části lokality na hraně nad lomovou stěnou se
nacházejí fragmenty teplomilných trávníků na vápencích.
Podle potřeby je na horní hraně lomové stěny redukována
vegetace vrůstající až na kraj skal. Především trnka, šípek,
hloh. Místy se vyskytuje ve svazích a skalách skalník
celokrajný, který je ovšem ponechán.
Jako lesní porost je udržován i jihovýchodní svah směrem
k železniční trati tzv. Buštěhradské dráhy – Pražského Semmeringu. Trať zprovozněná v roce 1872 míjí ve skalním
zářezu přírodní památku v její jihovýchodní hranici a pokračuje na dva kamenné viadukty překlenujícími Prokopské
údolí a pokračuje dále směrem na Jinonice a Zličín. Viadukty
jsou technickou památkou. Zajímavostí je, že podle
historických podkladů z první poloviny 19. století byly na
tomto jihovýchodním svahu nad tělesem současné tratě
vinice.
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Pod Žvahovem
Přírodní památka Pod Žvahovem je tvořena skalnatým
vápencovým svahem, proříznutým železniční tratí buštěhradské dráhy u stanice tramvaje mezi ulicemi Nad konečnou
a Pod Žvahovem.
Tramvají č. 12 jedeme směrem k sídlišti Barrandov. Vystoupíme na zastávce Zlíchov. Vracíme se zpět ulicí Na Zlíchově.
Vlevo u železniční trati je chráněné území.
Přírodní památka

ev. č. 327

Katastrální území

Hlubočepy

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2013–2022

Výměra

0,5 ha

Nadm. výška

195–210 m n. m.

vápence devonu. Význačné paleontologické naleziště, nálezy konodontů Mimosphinctes Zlichoviensis, trilobitů Reedops decorus, Phacops degener, korálů Favosites svagerius
a Aulopora sp., trnů rybovitých obratlovců Machaeracantus bohemicus.
Půdy tvoří různě vyvinuté rendziny.
Botanika
Ze vzácnějších druhů můžeme uvést
česnek chlumní horský, bělozářku liliovitou, tařici skalní, skalník celokrajný, kostřavu walliskou a mochnu písečnou.
Na jihovýchodním prudkém svahu se
nacházejí společenstva teplomilných
trávníků na vápencích tvořící v podstatě skalní step. Historicky byla lokalita pastvinou.

Důvod ochrany
Význačné paleontologické naleziště, významný krajinný prvek, na přirozených svazích s východní orientací teplomilná
vegetace vápencových skalních výchozů se společenstvím
česneku horského a rozchodníku bílého.
Charakteristika
Je odkryt významný geologický profil hraničních poloh mezi
devonským zlíchovským souvrstvím a dalejskými břidlicemi
devonu patrný v zářezu železniční trati tzv. Buštehradské
dráhy – Pražského Semmeringu, zprovozněné v roce 1872.
Společenstva teplomilných rostlin a živočichů jsou vázána na
osluněný vápencový svah s východní expozicí.
Neživá příroda
Geologický podklad vlastní přírodní památky tvoří zlíchovské

Zoologie
Je zde stanoviště teplomilných druhů
bezobratlých, např. plže Granaria frumentum. Z brouků stepního charakteru drobní střevlíkovití Ophonus
punticollis, Callistus lunatu, dále velký drabčík Ocypus similis semialatus,
dřepčíci Longitarsus minusculus
a Psylliodes instabilis.
Lesnictví
Po okrajích stepi jsou vzrostlé stromy náletového původu,
především jasan ztepilý, javory mléč a babyka. V posledních
letech území zarůstá, expanduje zde zejména jasan ztepilý,
dále javor mléč, javor babyka a trnovník akát, z keřů růže
šípková, ptačí zob obecný a kustovnice cizí. Tyto dřeviny
vytvářejí v severní a jižní části lokality souvislejší porost
širokého věkového rozpětí a částečně pronikají do centrální
části lokality. Pokračování tohoto trendu by mohlo vést
k zániku jednoho z předmětů ochrany – společenstev teplomilných rostlin a živočichů.
Péče o území
V letech 2003 až 2012 v rámci plánu péče byla prováděna
redukce náletových dřevin, především invazivního trnovníku
akátu. Tyto zásahy lze považovat za prospěšné pro zachování
teplomilných společenstev lokality.

Pod Žvahovem

0

92

20

40

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

60

80 m

V celé lokalitě probíhá podle potřeby redukce vzrostlých
dřevin, aby nezastiňovaly step. Trnovník akát, dříve zde převládající, byl již v minulosti odstraněn. Je však třeba redukovat podle potřeby jeho zmlazování v lokalitě, neboť se

V území je proslulé naleziště zkamenělin známé jako Švagerka

stále hojně vyskytuje v okolních porostech podle železniční
trati. V blízkosti stepi se nacházejí porosty keřů, zejména růže
šípková, ptačí zob obecný a kustovnice cizí.
Zejména porosty kustovnice je třeba podle potřeby ome-

zovat tak, aby nezasahovaly do chráněného území. V poslední době je třeba též redukovat ostružiník křovitý.
V území se občas vyskytují černé skládky, které je třeba průběžně uklízet.

J. Arbes: Trilobit
Údolí svatoprokopské, jež bývalo tehda jedním z nejoblíbenějších výletních míst, znal Joachim Barrande z několikeré již
návštěvy... Stanulť na nejvyšším temeni Dívčích hradů – nad tak
zvanou Bílou stěnou, odkud jest jedna z nejkrásnějších vyhlídek
na Prahu... Náhle zazněla těsně pod ním hromová rána, až se
půda kolkolem chvějivě zaduněla. Shledal, že stojí těsně nad
kamennými lomy, v kterých byl právě kámen prachem lámán...
Zahnul za první skalní balvan, shýbl se pro kámen a shledal
v něm symetrickou jakousi figuru v podobě ráčka... Na cestě
domů zabýval se v duchu svými vzpomínkami a na kámen úplně

zapomněl. A přece odnášel si skvost nezměrné důležitosti
a zároveň zárodek své nesmrtelnosti...Čím byl Barrande vědě,
zejména geologii jest všeobecně známo.
Bádáním jeho byl otevřen nový svět a zejména Čechy byly
proslaveny jako neocenitelné zřídlo geologických studií po všem
vzdělaném světě. Bílá skála na Dívčích hradech má tudíž i v dějinách moderní vědy své zvláštní místo. (Tak popisuje Jakub
Arbes v letech 1890 a 1896 setkání Joachima Barranda
s pražskými zkamenělinami nejspíš v dnešní přírodní památce
Ctirad.)
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Neživá příroda

Požáry
Opuštěný lom na pravém břehu Dalejského potoka u obce
Řeporyje proti Trunečkovu mlýnu. Od stanice metra Stodůlky
použijeme autobus č. 130. Vystoupíme na zastávce
Řeporyjské náměstí. Pokračujeme kousek ve směru jízdy
a poté Dalejskou ulicí za podjezdem železniční traťi pokračujeme mírně vlevo ulicí K Holému vrchu. Asi po 500 metrech
je chráněné území vpravo od nás.
Národní přírodní památka ev. č. 742
Katastrální území

Řeporyje

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Plán péče

2015–2029

Výměra

3,5 ha

Nadm. výška

310–344 m n. m.

Důvod ochrany
Geologický profil mezinárodního významu – mezinárodní
stratotyp pro hranici ludlow-přídol (svrchní silur).
Charakteristika
Je zde odkryt geologický profil nejvyššími polohami kopaninského souvrství, přídolským souvrstvím a spodními
polohami lochkovského souvrství. Profil byl v roce 1984
schválen mezinárodním geologickým kongresem jako mezinárodní stratotyp hranice ludlow-přídol (silur) a je stratotypem stupně přídol. O něj se opírá korelace se severoamerickým svrchním silurem založená na konodontech. Je
zároveň typickým nalezištěm řady fosilií, např. plže
Platyceras deceptivum se zachovalým zbarvením ulity
z kopaninského souvrství.
Na rostlinách na skalních stěnách se vyskytují i příslušné
druhy bezobratlých. V lomu probíhá spontánní rekultivace.

Skalní podloží je odkryto jámovým lomem Požár 1 a přístupovým zářezem s tunelem od severu. Geologický profil pokračuje směrem k jihu štolou vedoucí k lomu Požár 2, který do
chráněného území není zahrnut. Lom Požár 1 byl opuštěn již
před druhou světovou válkou. Přístupový zářez a tunel však
sloužil až do skončení těžby koncem čtyřicátých let v lomu
Požár 2. Do té doby procházela lomem Požár 1 a přístupovým
tunelem a štolou mezi lomy Požár 1 a Požár 2 polní drážka.
V lomu Požár 1 byly předmětem těžby masivní biodetritické
vápence. Nejvýznamnější částí odkryvu je profil v zářezu
k přístupovému tunelu a nad tímto tunelem. Profil je číslován
od nejstarších vrstev k nejmladším a číslování je udržováno
pracovníky České geologické služby v Praze. Vrstvy označené
čísly 1–36 náleží ke kopaninskému souvrství, obzor s Encrinuraspis beaumonti, 37–60 kopaninskému souvrství, obzor
s Ananaspis fecunda, 61–95 kopaninskému souvrství, obzor
s Prionopeltis archiaci, 96–158 přídolskému (požárskému)
souvrství, 158–163 lochkovskému souvrství. Vrstvy 1–95,
96–158 (spodních 122 cm) patří k siluru, vyšší část profilu
k devonu.
K nejdůležitějším skupinám pro stratigrafii patří graptoliti.
Vápencové série obecně obsahují graptolitovou faunu
poměrně vzácně. Svrchní část kopaninského souvrství je
poměrně chudá a graptoliti se objevují častěji až v blízkosti
hranice s přídolským souvrstvím. V nejvyšších polohách
kopaninského souvrství byly ve vrstvě č. 88 zjištěny druhy
Monograptus dubius s. l. a Monograptus aff. kallimorphus.
Vrstvy 96–99 obsahují druh Monograptus parultimus, vrstva
100 druh Monograptus cf. ultimus, vrstva 102a Monograptus
ultimus, vrstva 105a Monograptus pridoliensis a vrstva 106
druh Monograptus bouceki. Výše v profilu byl dále zjištěn
Monograptus lochkovensis a Monograptus transgrediens.
Horní část profilu je zpřístupněna kovovým schodištěm se
zábradlím z lomu Požár 1. V západní části lomu profil
pokračuje do spodních poloh stupně lochkov.
S ohledem na to, že chráněné území Požáry zahrnuje geologický profil, který se stal usnesením 27. Mezinárodního
geologického kongresu v Moskvě mezinárodním hraničním
stratotypem série přídol, který byl na stejném kongresu
akceptován jako nejvyšší pododdělení siluru s mezinárodní
platností, má toto chráněné území mezinárodní význam
nejvyššího stupně.
Botanika
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Dno lomu je zarostlé náletovými dřevinami, např. jasanem
a vrbou jívou. Nečetné rostliny skalních stepí jako např.
rozchodník bílý se tu vyskytují spolu s ruderálními druhy,
třeba vlaštovičníkem větším. Ve spárách zídky roste sleziník
routička. Na lomových stěnách byla zaznamenána vzácnější
locika prutnatá.

Je zde odkryt geologický profil nejvyššími polohami kopaninského souvrství, přídolským souvrstvím a spodními polohami lochkovského
souvrství. Profil byl v roce 1984 schválen mezinárodním geologickým kongresem jako mezinárodní stratotyp hranice ludlow-přídol (silur)
a je stratotypem stupně přídol

Zoologie
Při hodnocení stavu měkkýšího společenstva musíme brát
v úvahu, že v rámci bližšího okolí jde o nový typ stanoviště,
které nemá přímou návaznost na případná stanoviště
přirozená, např. vápencové skály nebo svahové háje, odkud
by se měkkýši mohli přímo šířit do opuštěného lomu. Z toho
pohledu lze říci, že zjištěná fauna je poměrně bohatá. Její
význam je podstatně zvýšen přítomností dvou významných
prvků, které zde našly náhradní stanoviště. V prvé
řadě je to neoendemický druh povodí dolní a střední
Berounky – Bulgarica nitidosa, dále pak pontická
páskovka Cepaea vindobonensis. Zajímavá je
dominance druhu Truncatellina cylindrica, která
velmi dobře snáší současnou kontaminaci prostředí
a dále pak i absence některých druhů, jako Vallonia
costata nebo Xerolenta obvia, které běžně osídlují
staré lomy a podobné prostory, což ukazuje na to, že
osídlení lomu měkkýši je dosud v proudu. Z hlediska
malakozoologie představuje lom Požáry cenné
náhradní stanoviště, které poskytuje vhodný
prostor i pro některé ustupující druhy. Hnízdí zde
konipas bílý, rehek domácí a několik dalších běžných
druhů ptactva.

Lesnictví
Bezlesí.
Péče o území
Je třeba udržovat očíslování profilu a bezpečný přístup
k němu především pro vědecké účely.
Letecký pohled na chráněné území
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Je zde typické naleziště řady zkamenělin, např. plže Platyceras deceptivum se zachovalým zbarvením ulity z kopaninského souvrství
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Prokopské údolí
Území skládající se z více částí mezi Jinonicemi a Zlíchovem na
obou stranách Prokopského údolí včetně Dívčích Hradů.
Od stanice metra Nádraží Smíchov jedeme tramvají č. 4.
Vystoupíme na zastávce Poliklinika Barrandov. Pokračujeme
kupředu Tréglovou ulicí. Odbočujeme vpravo ulicí do Klukovic
– před námi se rozkládá chráněné území.
Přírodní rezervace

ev. č. 661

Katastrální území

Hlubočepy, Jinonice

Zřizovací předpis

výnos MK ČSR
č. 25.533/78-VI/2

Plán péče

2015–2021

Výměra

101,53 ha

Nadm. výška

220–315 m n. m.

Důvod ochrany
Ochrana geologicko-paleontologických hodnot charakteristických teplomilných společenstev flory a fauny tohoto
území.
Charakteristika
Mimořádně hodnotné území z hlediska přírodovědných
oborů, jeden z nejvýznamnějších přírodních celků v Praze.
Zahrnuje krasové území s řadou geologických opěrných
profilů, naleziště zkamenělin, bohata stepní a hájová
společenstva.
Neživá příroda
Nachází se tu množství lomových i přírodních odkryvů
s nálezy fauny od nejvyššího ordoviku po střední devon.
Z významných jmenujme lom Kační s graptolitem Monograptus flemmingi a množstvím dalších silurských fosilií.
Nejlepší odkryvy nejvyšším spodním devonem se táhnou od
Jezírka k železničnímu zářezu pod hlubočepským hřbitovem.
Dalejské břidlice zde poskytly četné jehličkovité schránky
tentakulitů z rodu Styliolina a Nowakia i stlačené schránky
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loděnkovitých a drobných ramenonožců jako Dalejodiscus
comitans, vápence s goniatity z rodů Anarcestes, Agoniatites, mlže Panenka, Kralovna, Sestra, nadložní střednodevonské chotečské vápence goniatita Agoniatites occultus nebo
trilobita Phacops auspex. Jsou zde specifické tvary reliéfu
podmíněné geologickou stavbou, paleokrasové fenomény.
Stržová eroze v kaolinických zvětralinách (Bílá rokle), řada
menších jeskyní, nálezy kvartérní fauny. Bohatá škála půd od
protorendzin po hnědé rendziny, hnědozemě a hnědé půdy
na břidlicích, okrajově relikty křídového pokryvu se zbytky
paleosolů. Výrazně zaklesnuté meandry, sprašové závěje.
Botanika
Severně orientované svahy s habrovou javořinou na suti
a černýšovou dubohabřinou na hnědozemi, jižní svahy rozbrázděné četnými lomy a narušené výsadbou akátu, černé
borovice a jírovce. Přesto mnoho přirozených nelesních
enkláv s velice cennými společenstvy teplomilných trávníků
a skal: společenstvo prvosenky jarní a pěchavy vápnomilné
na severozápadních sklonech vápenců a diabasů, společenstvo trýzele škardolistého a kostřavy waliské na vrcholech
skal, společenstvo devaterníčku šedého a ostřice nízké na
jižních úklonech, na skalách společenstvo seselu sivého
a kostřavy sivé, v zazemněných úžlabinách nebo mírných
úvalech společenstvo hlaváče bledožlutého a válečky
prapořité. V lemech skal a křovin roste společenstvo kakostu
krvavého a třemdavy bílé. Na ostrožnách skal Dalejského
háje se vyskytují fragmenty šípákové doubravy. Jako
zvláštnost se najde nad hlubočepským hřbitovem porost
vřesu na vložce silurských břidlic. Na jižních svazích diabasového hřbetu u Nové Vsi roste společenstvo tařice horské
a mochny písečné s česnekem tuhým. Roztroušeně se najdou
tři druhy kavylů: sličný, Ivanův, vláskovitý.
Zoologie
Bohatství bezobratlých, především teplomilného hmyzu,
podrobněji zpracované v některých svazcích sborníku
"Natura pragensis", z významných druhů převažují druhy
stepního charakteru na skalních i hlinitých stepích a bezlesých sutích, ale jsou zde i významné druhy suťového
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Vztyčené vrstvy vápenců na Vysoké. Tyto vrstvy se původně ukládaly vodorovně

listnatého lesa. Z brouků stepního typu jsou to např.
střevlíkovití Notiophilus rufipes, Ophonus tenebrosus
centralis, z drabčíkovitých např. Staphylinus ophthalmicus či
Stenus ochropus. Z fytofágních stepních brouků např.
mandelinkovití Labidostomis humeralis, Coptocephala
quinquepunctata, dřepčíci Aphtona pygmaea, Longitarsus
membranaceus a štítonoš Cassida pannonica. Z čeledi
Urodontidae zde stále žije poddruh Urodon rufipes
nigritarsis, který byl právě odtud popsán. Z nosatcovitých
např. druhy Apion austriacum, výrazně stepní Otiorhynchus
velutinus. Z brouků suťového lesa a teplomilného háje jsou
např. střevlíkovití Harpalus quadripunctatus, Abax ovalis,
druhy z rodu Acalles dokládají kontinuální trvání zdejšího
háje; na duby jsou vázané druhy Curculio pellitus a Magdalis
flavicornis. Mimořádně významní vzhledem k vápencovému
podkladu jsou měkkýši – žije zde plž ovsenka skalní, známá
z českých zemí jen z Českého krasu, dále neoendemit
vřetenatka Bulgarica nitidosa, která má nejbližší příbuzné až
v jižním Rumunsku, a reliktní druhy jako zrnovka Pupilla
sterri. Zachovalá je i lesní malakofauna s jediným výskytem
zuboústky Isognomostoma isognomostomos na území
Prahy. Území je refugiem pro mnoho druhů obratlovců
počínaje obojživelníky a zvláště ptáky. Hnízdí zde pravidelně
asi 60 druhů a další se zastaví při svém tahu. Nejvíce jsou

zastoupeni pěvci – konipas bílý i horský, střízlík obecný,
červenka obecná. Některá léta hnízdí i slavík obecný. Běžní
jsou budníčci, pěnice, králíček obecný a další. Ze savců zde
žije asi 20 druhů, nejpočetnější jsou drobní hlodavci, např.
norník rudý. Jde o klasické naleziště navštěvované zoology
i botaniky od počátku moderního vývoje přírodních věd.
Lesnictví
Na severních svazích se zachoval
zbytek původních hájů a suťových
lesů donedávna obhospodařovaných jako výmladkový les.
Pozdější výsadby na některých
původně otevřených plochách
bohužel pozůstávají většinou
z akátu a borovice černé; nejnovější výsadby na severní hraně
údolí tvoří dřeviny přirozeně se
vyskytující v středočeském prostoru. Na četných místech dochází k
samovolné obnově lesa. Výrazně
se uplatňuje zejména
jasan, ve starých loZkamenělá schránka hlavonožce
(ortocera) rodu Dawsonoceras
mech, např. U Jezírka,
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Celkový pohled na Prokopské údolí (K. Vávra, akvarel)
vzniká druhotný suťový les s převahou javorů a jasanu.
Rozsáhlé plochy pokrývají xerotermní křoviny.
Péče o území
Lesní hospodářství je v souladu s ochranným režimem a nové
výsadby se přizpůsobují předpokládané přirozené skladbě
dřevin. Celé území bylo donedávna silně dotčeno těžbou
vápenců od starších výběrových těžeb, které sledovaly určité
stratigrafické horizonty, čímž vznikly pozoruhodné umělé
formy reliéfu jako je "kaňon" u Jezírka nebo svislé skalní
plotny Vysoké a Útesů nad Hlubočepy. Vytvořila se tak
zvláštní krajinná scenérie, při níž sice byly narušeny původní
skalní útvary, ale také obnaženy některé významné
geologické struktury. Faciální změny vápencových vrstev
názorně odkyl Prokopský velkolom. V současné době jsou již
veškeré těžby zastaveny. Pravěké Butovické hradiště je
100

umístěno na vápencovém ostrohu Bílých skal a zcela zapadá
do přírodní krajiny. Územím procházejí dvě železnice, které
jsou dnes nedílným prvkem krajinného obrazu. Je žádoucí
zachovat mosaiku bezlesí, v Dalejském háji podporovat
přirozenou obnovu.
Poznámka
V prehistorických dobách bylo území na četných místech
osídleno, bylo zde vybudováno zmíněné hradiště u Butovic a
obývány některé jeskyně; středověkého původu jsou
nepatrné zbytky hrádku na Děvíně. Poutní kostelík u
sv.Prokopa bohužel padl za oběť úpravě bývalého
Prokopského velkolomu. Území rovněž zahrnuje ukázky
vývoje těžby vápencové suroviny od drobných jam
někdejších vápeníků, přes menší selektivní těžby vybraných
horizontů po velkotěžbu v Prokopském lomu, ukončenou až

po 2. světové válce. Prokopské údolí bylo odedávna cílem
přírodovědců různých oborů, především geologů a paleontologů, rovněž botaniků a zoologů. Pracoval zde J.
Barrande a přírodní hodnoty všeho druhu zde byly
demostrovány četným zahraničním hostům. V současné
době je rezervace spolu s dalšími maloplošnými územími
výše proti proudu součástí přírodního parku Prokopské

a Dalejské údolí. O Prokopském údolí existuje velice bohatá
literatura od odborných publikací po beletrii (J. Arbes). Jako
jediný přírodní park se Prokopské údolí dočkalo i monografie,
která přináší soubor poznatků nejen z oblasti přrodních věd
(Němec, J.: Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park). Celá
oblast patří mezi nejprozkoumanější přírodní celky na našem
území.

Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí představuje jediný
přírodní park Prahy a velmi pravděpodobně i celé ČR, o kterém
existuje samostatná kniha. Publikace s tímto názvem vyšla
v roce 2003 (editor J. Němec) a dokazuje, že i na území hustě
osídlené metropole se najde území, tak zajímavé a různotvárné,

že kapitoly o jeho geologii, rostlinstvu, zvířeně, ale i pohnuté
historii vydají na celou knihu. Ta je pozoruhodná i bohatým
grafickým doprovodem, ve kterém upoutají barevné ilustrace
Oldřicha Jelena. (Bližší informace o knize najdete na adrese:
http://obchod.prirodacr.cz/detail.aspx?pid=7&back=1
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Na mne tenhle pohled působí romanticky a přitom se jedná o bývalé lomy a železnici – tak nevím
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Charakteristika

Radotínské skály
Tři oddělené části v povodí Radotínského potoka, které se
zvedají nad ulicí K Cementárně v Praze-Radotíně, resp. mezi
Lochkovskou cementárnou a Strážovskou ulicí.
Od nádraží stanice metra Luka použijeme autobus č. 255.
Vystoupíme na stanici Cementárna Radotín. Chráněné území
tvoří skála vlevo od nás.
Přírodní památka

ev. č. 1105

Katastrální území

Lochkov, Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

28,3 ha

Nadm. výška

215–331 m n. m.

Důvod ochrany
Profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku
(kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur-devon,
hranici stupnů lochkov a prag a celým pražským souvrstvím;
na výchozech společenstva skalní stepi.

Území v minulosti tvořila v jeho jižní části ze 100 % pastvina.
Tato lokalita s relativně prudkým svahem ukloněným západním směrem do údolí Radotínského potoka pro tehdejší
obyvatele znamenala jediné možné využití. Severní část
tvořil převážně lesní porost, označený na Císařských otiscích
stabilního katastru 1836 jako Karolinen Berg. Později byla
náhorní plošina přeměněna na pastvinu. Na části východních
svahů svažující se směrem do Slavičího údolí byly založeny
třešňové sady, nejspíše někdy ve 20. letech 20. století.
Obě lokality ve svých západních svazích byly dotčeny těžbou.
Severní lokalita byla těžena jako ložisko vápence pro potřeby
cementárny Radotín. Vhodná část vápence byla současně
zpracovávána jako mozaiková dlažba pražských chodníků.
Jižní lokalita poskytovala v bazaltovém lomu materiál rovněž
využívaný při výrobě cementu. Obě lokality byly propojeny
úzkokolejnou vlečkou s cementárnou. V dobách odkryvu zde
byl výskyt zkamenělin, což uvádí ve svých pracích i Joachim
Barrande. Výchozy a opuštěné lomy dokumentují vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním
devonu a vývoj života v těchto obdobích (nachází se zde
mezinárodně významný opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranice silur-devon v Čechách).
Neživá příroda

Radotínské skály
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Je zde vyvinut jeden ze základních a klasických geologických
profilů pro výzkum starších prvohor pražské pánve (Barrandien). Významné jsou zejména výchozy spodních částí
kosovského souvrství s jeho spodní hranicí s králodvorským
souvrstvím. Tato hranice je odkryta jen na několika málo
místech v Čechách a faciální pestrost jejího vývoje
zdůvodňuje nutnost její ochrany. Navíc se jedná o jeden
z opěrných profilů hranice mezi stupni kosov a kralodvor.
Dále jsou též významné výchozy litohlavského souvrství
(silur) , které rovněž nejsou četné a na území Prahy jsou
vlastně jediné dobře přístupné. Tyto výchozy umožní
v budoucnosti studium litohlavského souvrství a jeho faunistického obsahu ve východní části zachovaného sedimentačního prostoru pražské pánve. Nejvýznamější je silurskodevonský profil mezi lomem Lochkov a ústím Slavičího údolí
do radotínského údolí. Umožňuje studium hraničních vrstev
siluru a devonu v charakteristické barrandienské oblasti
s mezinárodním stratotypem této hranice. V Antipleurové
rokli je jeden z opěrných profilů touto hranicí, podrobně
zpracovaný z litologického i biostratigrafického hlediska.
Stejně tak významná je i hranice mezi stupni lochkov a prag,
zastižená v jižní části lomu Lochkov. I toto je jeden z opěrných
profilů pro studium této hranice, blízký svým vývojem a bohatostí paleontologického materiálu stratotypové lokalitě
v Černé rokli u Kosoře. Zmiňme se o lomu Lochkov v severní
části. Byly zde těženy vápence pražského souvrství pro

Letecký pohled na chráněné území od jihozápadu, vlevo cementárna

výrobu cementu v býv. Radotínské cementárně. Zastiženy
jsou zde i hraniční polohy lochkovu a pragu. Těžba v tomto
lomu byla provozována od r. 1874. Doprava suroviny se děla
úzkokolejnou drahou, pro zajímavost v roce 1940 se zde
ročně těžilo 3700 vagonů vápence ročně, pracovalo zde 15
lamačů a 19 pomocných dělníků. Těžba byla ukončena v padesátých letech 20. století.
Současně jde o klasické naleziště zkamenělin ve spodním
siluru a v nejspodnějším devonu, které jsou typickými nalezišti mnoha druhů: v siluru Monograptus priodon, ve spodním devonu Antipleura bohemica, Vlasta pulchra, Odontochile hausmanni.
Botanika
Botanicky nejcennější jsou bezlesé horní části svahů, které
jsou reprezentovány druhově bohatými společenstvy na
vápnitých substrátech jižních svahů a severních svahů. Jihojihovýchodně orientovaný svah se vyznačuje dominancí
kavylu vláskovitého a místy i sveřepu vzpřímeného. Z dalších
druhů lze jmenovat smělek štíhlý, sesel fenyklový, bělozářku
liliovitou, chrpu latnatou, kostřavu walliskou a ojediněle se
objevuje i kavyl Ivanův. Z keřů je možné zmínit jeřáb břek.
Jihozápadně orientovaný svah (nad cementárnou) má velmi
podobné zastoupení druhů, velmi bohaté zastoupení má

především bělozářka liliovitá. Mezi dalšími doprovodnými
druhy se na stepní stráni objevují sesel fenyklový a mochna
písečná. Z keřů a dřevin je možné zmínit skalník celokrajný a
dřišťál obecný. Horní plošina je oddělena od stepních svahů
keřovým lemem s jilmem habrolistým, růžemi a ptačím zobem obecným. Kultury na horní plošině (bývalá pole) jsou
dnes přeměněny v louku s dominantním sveřepem vzpřímeným a dalšími doprovodnými druhy - ovsíkem vyvýšeným
a štírovníkem růžkatým. Ojediněle se objevují i zajímavější
druhy charakteristické spíše pro výslunné stráně, jako je
mateřídouška panonská a chrpa čekánek.
Botanicky nejzajímavější část se nachází proti Lochkovské
cementárně – tvoří jí strmá stěna označovaná jako Šikmá
skála, která byla donedávna pokryta vrstvou spadu z cementárny.
Po instalaci výkonných odlučovačů a jejich důsledném
používání došlo v průběhu relativně krátké doby ke zmizení
krusty a stav lokality se zlepšuje. Druhů na ní postupně
přibývá, pozorován byl např. rozchodník bílý, mateřídouška
časná a několik málo dalších druhů. Horní plošina je oddělena od stepních svahů keřovým lemem s jilmem habrolistým. Druhá část chráněného území je součástí tzv. „Malého
háje“ a nachází se mezi ulicemi Slavičí a Strážovská.
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Devonské vápence na Šikmé skále obnažené těžbou
Zoologie
Ze zoologického pohledu jsou nejcennější stepní partie s výskytem řady stepních a lesostepních druhů. Z mandelinkovitých brouků lze jmenovat dřepčíky Aphtona pygmaea a Aphtona herbigrada, z motýlů otakárka fenyklového a otakárka
ovocného. Vyskytuje se zde řada dalších druhů bezobratlých.
Lesnictví
Hospodaření v lesních porostech s krátkou dobou obmýtí
108

podpořilo výmladkové dřeviny (dub, habr, lípu) na úkor buku,
což vedlo ke zvýšení druhové diverzity území; (současná
výsadba nepůvodních dřevin měla opačný efekt).
Péče o území
Náhorní plošina byla ještě nedávno tvořena keřovými
porosty s převahou trnky a hlohu. Po roce 2000 byla postupně z části převedena na louku, z části byly křoviny
ponechány s různým stupněm rozvolnění. Zůstaly ojediněle

se vyskytující hrušně a byla vysazena alej vysokokmenných
hrušní podél pěšiny směrem k vyhlídce. Na západních
a východních svazích (skalní step) je redukována borovice
černá.

dvakrát ročně s umístěním hmoty na místní komposty. Náhorní plošina a část přilehlých svahů je vypásána každoročně řízenou pastvou stádem ovcí a koz po dobu dvou až
tří týdnů.

Na východních svazích byly obnoveny sady s vysazenými
původními vysokokmennými odrůdami třešní.

Akátový porost v jižní části území je ve stadiu rozpadu
a podrost tvoří husté keřové patro. Vzhledem k tomu, že
současný vlastník se vyhýbá jednání o úpravě dřevinné
skladby, není zatím možné tuto situaci ovlivnit.

Náhorní plošina je kosena zpravidla jednou sečí s odvozem
pokosené hmoty k ekologické likvidaci, sady jsou koseny
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Radotínské údolí

skalní výchozy. Počtem a hodnotou zjištěných druhů nejcennější botanické území Prahy.

Po obou březích střední části toku Radotínského potoka, asi
3 km sz. od obce Radotín. Území je součástí CHKO Český kras.

Neživá příroda

Od stanice metra Luka použijeme autobus č. 255. Vystoupíme
ve stanici Maškův mlýn. Přírodní rezervace se rozkládá na
obou stranách údolí.
Přírodní rezervace

ev. č. 358

Katastrální území

Radotín, Zadní Kopanina

Zřizovací předpis

výnos MK ČSR č. 8.200/75

Plán péče

2002–2018

Výměra

99,76 ha

Nadm. výška

247–353 m n. m.

Důvod ochrany
Přírodovědecky mimořádně hodnotná část Českého krasu,
která je klasickým územím české fytocenologie. Prudké svahy
nad údolím Radotínského potoka s teplomilnými travinnými
společenstvy na vápencích s velmi bohatou květenou a faunou zejména drobných bezobratlých živočichů. Vedle
teplomilných společenstev jsou na severních a severovýchodních svazích zachovaná společenstva suťových lesů
s celou škálou přechodů.
Charakteristika
Území leží na okraji Pražské plošiny a je bohatě členěno
několika bočními údolími, navazujícími na hlavní údolí
Radotínského potoka. Na více místech vystupují vápencové

Geologický podklad tvoří vápence silurského a devonského
stáří, na několika místech s drobnými krasovými jevy. Četné
přirozené i umělé výchozy se zkamenělinami, např. trilobit
Platyscutellum formosum slivenecense, ramenonožec
Eoglossinotrechia cacuminata, tentakulit Nowakia acuaria
a graptolit Monograptus ultimus. Je zde i zachovalá potoční
niva s menšími mokřady.
Půdy jsou převážně hnědozemě a rendziny, příp. nevyvinuté
humusokarbonátové půdy na prudkých svazích a skalních
plošinách. V dolních částech stinných svahů jsou zahliněné
sutě.

Radotínské údolí
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Botanika
Na jižních svazích roste rozvolněná šipáková doubrava
s dřínem, která přechází do široké škály kostřavových, kavylových, pěchavových a válečkových travních společenstev.
Vápencové skalky a plošiny hostí vzácné druhy rostlin. Na
severních svazích roste černýšová dubohabřina prvosenková, na sutích habrová javořina, na plošinách mochnová
doubrava a na výchozech pískovců směrem k Zadní Kopanině
biková doubrava. Z význačných rostlin jmenujme včelník
rakouský, kavyl Ivanův, třemdavu bílou, modravec tenkokvětý, oman srstnatý, sasankovku lesní, zvonek boloňský,
vlnici chlupatou. V suťových lesích je nápadný oměj vlčí
a v habrových doubravách jaterník trojlaločný, prvosenka
jarní, lecha jarní. Na hranách zalesněných severních svahů
najdeme lněnku chlumní, hladýš širolistý a husečník chudokvětý. Na strmých skalách se zachoval lomikámen latnatý.
Celkový počet vyšších rostlin přesahuje 600 druhů.
Zoologie

Radotínské údolí

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Vedle nápadných denních motýlů, např. otakárka fenyklového, otakárka ovocného, baboček, batolců, perleťovců
a okáčů zde žijí desítky druhů nenápadných. Podobně je to se
skupinou brouků, blanokřídlých, dvoukřídlých a síťokřídlých.
Ze střevlíkovitých žijí na stepních biotopech např. Ophonus
tenebrosus centralis, v lese Harpalus quadripunctatus, v nivě
potoka Anisotactylus nemorivagus. Ze stepních fytofágních
mandelinkovití Labidostomis humeralis a Galeruca pomonae, dřepčíci Aphtona herbigrada, Psylliodes picina,. Z brouků listnatého háje jsou typičtí a význační mandelinkovití
Lilioceris lilii, Clytra quadripunctata, z nosatcovitých Lasiorhynchites sericeus, Coenorhinus interpunctatus, čtyři druhy
rodu Acalles, který dokumentuje kontinuálnost zdejšího lesa,
dále krytonosci Mogulones larvatus a Ceutorhynchus similis.
Potoční niva má významné typické druhy, z nosatcovitých
např. Barynotus moerens. Z plžů zde žije vápnobytná Chondrina avenacea, neoendemická Bulgarica nitidosa a na

Z botanického hlediska je Radotínské údolí nejbohatším chráněným územím Prahy

jediném místě v severovýchodní části Českého krasu i mediterranní Truncatellina claustralis. Bylo zde chyceno 6 druhů
ryb, nejčastěji lín obecný, hrouzek obecný a karas obecný.
Z obojživelníků mlok skvrnitý, čolek obecný, několik druhů
žab, z plazů včetně ještěrky zelené i užovka podplamatá
a užovka hladká. Nejvíce jsou zastoupeni ptáci, jichž zde
hnízdí většina z ptačích obyvatel Prahy. Z dravců jsou běžní
káně lesní, krahujec obecný a poštolka obecná, hnízdí 1–2
páry jestřába lesního. Pozoruhodné je hnízdění výra velkého.
Pravidelně zde hnízdí šplhavci a více druhů pěvců. Běžná je
žluva hajní, sojka obecná, pěnice a budníčci. Zahnízdila cvrčilka zelená, slavík obecný, brávník obecný a další. Podle
neúplných dosud známých údajů zde žije asi 45 druhů savců,
z větších druhů liška obecná a srnec obecný.
Lesnictví
Lesní porosty na plošině s hlubšími půdami jsou tvořeny
převážně bohatými habrovými doubravami a bukovými

doubravami, suťové lesy reprezentují lipové javořiny a na
extrémních stanovištích jsou to dřínové doubravy. Plošně
malé zastoupení mají potoční jaseniny a olšiny podél potoka.
Na bohatších stanovištích byly v minulosti založeny borové
a smrkové kultury s příměsí modřínu. Zvláštností je menší
porost smrku omoriky.
Péče o území
V přirozených porostech je třeba podporovat přirozenou
obnovu, malé porosty nevhodných dřevin přeměnit, šetřit
pouze výsadbu smrku omoriky, sledovat vývoj na skalních
stepích, případně odstraňovat nárůst křovin. Příroda
rezervace je ohrožována těžbou v blízkých vápencových
lomech a nevhodnými lesnickými zásahy, zejména necitlivou
těžbou a obnovou s použitím nevhodné druhové skladby. Na
potoce jsou četné mlynářské úpravy. Území trpí nadměrnou
návštěvností.
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Tzv. disharmonické vrásnění je prostě geologická lahůdka
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Sedlecké skály
Chráněné území je tvořeno převážně skalním defilé na levém
břehu kaňonovitého údolí Vltavy při severním okraji území hl.
m. Prahy severně od nádraží Sedlec a západně od tělesa
železniční trati Praha-Kralupy.
Od stanice metra Dejvická použijeme Reg Bus 340. Vystoupíme na zastávce Sedlec. Chráněné území se rozkládá na
příkré strání na levém břehu Vltavy.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

okrajích přilehlé plošiny jsou proterozoické břidlice překryté
hlinitými písky a spraší. Půdy na skalách jsou přiřaditelné
k typu protoranker, ranker, na sutích k typu ranker až oligotrofní hnědozem, na spraších k černozemi. V nejsevernější
rokli pramení 130 metrů nad chráněným územím drobný
potůček, který na svém toku vytváří řadu drobných tůněk.
Neživá příroda

Přírodní památka

ev. č. 757

Skalní útvary jsou tvořeny jednotvárným sledem střídajících
se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního
proterozoika. Břidlice jsou slabě oblastně přeměněny ve
stádiu slabé kontaktní metamorfózy.

Katastrální území

Sedlec, Suchdol

Botanika

Zřizovací předpis

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

7,48 ha

Nadm. výška

190–262 m n. m.

Stanoviště na výsušných svazích na mělkých, často
kamenitých půdách, které jsou charakteristické pro většinu
území, umožňovala rozvoj světlomilné, popřípadě xerotermní květeny se submediteránními až submediteránně
kontinentálními druhy. Významnou složkou této květeny jsou
následující dřeviny: dub pýřitý, jeřáb ptačí, jeřáb břek, dřín
jarní, skalník celokrajný, růže galská, a byliny: bělozářka
větevnatá, jetel alpínský, kamejka modronachová, ostřice
Micheliova, ožanka kalamandra, plamének vzpřímený, tolita
lékařská, třemdava bílá.

Důvod ochrany
Výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy, významná společenstva skal, teplomilné
skalní stepi a křoviny s výskytem chráněných a ohrožených
druhů.
Charakteristika
Jedná se o geomorfologicky významný krajinný prvek tvořený proterozoickými břidlicemi. Strmé skalní svahy o sklonu
40–90° mají většinou východní orientaci. Hřbety proterozoických břidlic jsou střídány roklemi s nánosy hlinité suti. Na

Většina vegetace patří společenstvům skalních stepí. Na
menší ploše v severní části území se při horní hraně svahu
vyskytují xerotermní až semixerotermní rostlinná společenstva hlubších půd. Porosty jsou však na řadě míst
degradovány a převládá v nich ovsík vyvýšený. Lesní vegetaci
v severní části území tvoří druhotně vysazené porosty

Pérovka K. Liebschera z poloviny
19. stol. není úplně věrná, ale
i tak nám toho mnoho napoví.
Obrazu dominuje zřícenina Baby
a pod ní se rozkládají stráně
Podbabských a částečně i
Sedleckých skal. Všimneme si
vrstevnicových linií, které svědčí
o tom, že alespoň místy se tu
pěstovala vinná réva. Většina
těchto stop ale pochází od pastvy
dobytka. S podobnými liniemi se
můžeme (včetně koz) setkat
například v Albánii. A komentář
zasluhuje i Vltava – obraz svědčí
o tom, že řeka ještě nebyla
regulovaná, místy v ní byly
ostrovy a plavba nebyla
rozhodně jednoduchá
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Přírodní památka Sedlecké skály – vzhledem k hustému provozu na trati bylo území zajištěno proti pádu kamenů

s převahou lípy srdčité. V jižní části území se vyskytují
polopřirozené lesní porosty přiřaditelné k acidofilním
doubravám.

rhynchus rhenanus. Mezi nejvýznamnější patří výskyt dvou
druhů travních krasců z řádu brouků, a to Cylindromorphus
bifrons a C. bohemicus (endemit Čech). Z plžů byl zaznamenán výskyt Cyranaria trumentum. Byl nalezen nový druh
pro arachnofaunu Čech pavouk Mecopisthes dahli.

Na území rostou následující chráněné a ohrožené rostliny:
řebříček štětinolistý, tařice skalní Arduinova, bělozářka
liliovitá, ostřice drobná, třešeň křovitá, hvězdnice zlatovlásek, chrpa chlumní, třemdava bílá, křivatec český pravý,
jestřábník hadincovitý, locika vytrvalá, černýš rolní, modřenec tenkokvětý, koniklec luční český, kavyl Ivanův a kavyl
vláskovitý.

Bylo zaznamenáno hnízdiště a výskyt četných druhů ptáků,
např. pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka většího,
budníčka menšího, stehlíka obecného aj. V území se po
vybudování tůněk okolo potůčku v severní části území opět
objevil mlok skvrnitý.

Zoologie

Lesnictví

Z motýlů byli zaznamenáni otakárek
fenyklový, otakárek ovocný, babočka admirál, babočka kopřivová.
Z hlediska výskytu motýlí fauny
zařazuje Vávra území do kategorie
Ib, která zasluhuje mimořádnou
pozornost a ochranu. Byly zjištěny
četné druhy brouků, ze střevlíkovitých Harpalus rufipalpis, Panageus
bipustulatus; z mandelinkovitých
Coptocephala rubicunda; z nosatcovitých Cycloderes pilosus, Cento-

Území nevykazuje lesní porosty. Vyskytují se zde sice v menší míře lesní porosty,
ty však nepodléhají lesnímu hospodářskému plánu.
Sedlecké skály

Péče o území
Skalní stepi vyžadují odstraňování náletu
dřevin a křovin.
Osvědčuje se pastva koz.
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Skalka
Území se rozkládá na svahu Motolského údolí mezi ulicemi
Plzeňská, U Kotlářky a Pod Skalkou. Ze SZ k němu přiléhá
stejnojmenná barokní usedlost.
Od stanice metra Anděl jedeme tramvají č. 10 po Plzeňské
ulici. Vystoupíme na stanici Kotlářka. Území tvoří zalesněný
kopec vpravo nad námi.
Přírodní památka

ev. č. 387

Katastrální území

Smíchov

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

9,82 ha

Nadm. výška

240–308 m n. m.

Důvod ochrany
Význačný geologický a krajinný prvek, převážně zalesněný.
Charakteristika
Ze zalesněného vrchu zde vystupují dva geomorfologické
útvary tzv. „kozí hřbety“ tvořené ordovickými horninami.
Území je pokryté převážně kyselými doubravami a dubohabřinami s poměrně přirozenou dřevinou skladbou. V minulosti však bylo území zcela odlesněno a bylo užíváno jako
lůmky (dlažební kostky, stavební kámen) a pastviny. Současný
pokryv lesem je tedy tvořen druhotnou výsadbou. Bylinné
patro lesního porostu je v důsledku podkladu chudého
živinami velice jednoduché.
Většina větších lomů i menších lůmků je dnes zasucena. Na
jižní straně v horní části se nachází souvislá kamenná stěna.
Tato stěna má již přírodní charakter, i když v minulosti také

Neživá příroda
Přírodní památka zaujímá oblast jižně od pražského zlomu,
na němž je v Motolském údolí zaklesnuta velká tektonická kra
siluru do starších ordovických souvrství, jež tvoří vlastní
území. Jmenovitě se jedná o šárecké souvrství, skalecké
křemence, dobrotivské břidlice, řevnické křemence a libeňské souvrství. Jsou zde jílovité závalky a skolity v řevnických křemencích. V hlavním lomu se těžily řevnické
(drabovské) křemence na výrobu dlažebních kostek (tzv.
kočičích hlav) především v 19. století, těžba probíhala ještě
před 1. světovou válkou. Těžba i výroba skončila kolem roku
1913 v souvislosti se začátkem první světové války.
V nejsevernější části území vycházejí na povrch břidlice
šáreckého souvrství ordoviku v podloží mocných skaleckých
křemenců, jež vytvářejí severní skalní hřbet. Mocnost
křemenců se pohybuje kolem 70 metrů. Směrem k jihu tvoří
nadloží skaleckých křemenců jílovité břidlice dobrotivského
souvrství o mocnosti kolem sto metrů. Směrem do nadloží
pokračují řevnické křemence. Jejich mocnost se pohybuje
kolem 45 metrů. Tvoří výrazný skalní hřbet, rovnoběžný se
hřbetem v severní části území. Asi 100 metrů západně od
nejvyššího bodu kopce je křemencový hřbet porušen zlomem.
Východní část je proti západní posunuta k jihovýchodu o 20
až 25 metrů. Ve skutečnosti se jedná o vertikální posun
ukloněných vrstev, který se na povrch promítá jako horizontální posunutí. Zlom rovněž porušuje a posunuje průběh
severního pruhu skaleckých křemenců. Při nejvýchodnějším
okraji omezuje dobrotivské souvrství velký zlom severozápadního – jihovýchodního směru, podél kterého je posunut blok skaleckých křemenců, tvořící území východně od
chráněného území, k jihu.
V opuštěném lomu na západním konci pruhu řevnických
křemenců jsou jemnozrnné až siltové křemité pískovce až
křemence. Na povrchu nejmocnější lavice ve svrchní části
křemencového pruhu jsou velmi hojné, drobné, asi 5 milimetrů velké vyvětrané jamky, které na průřezu pokračují do
nitra lavice jako rourky. Jsou to stopy po vyhynulých červech
popsané jako Tigillites vertebralis.

Skalka
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vznikla lomovou činností. Celé území přírodní památky je
dnes souvisle zalesněno. Na mapách Císařských otisků
stabilního katastru 1836 je vyznačen jižní svah směrem
k usedlosti Ladronka a Zámečnice jako souvislý les bez
zakreslených lomů. Je tedy zřejmé, že těžba křemenců
započala nejspíše ve druhé polovině 19. století. Lesní porosty
tím jistě velmi silně utrpěly.
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Půdami jsou rankery a oligobazické hnědé lesní půdy na
chudém substrátu. Místy v dolních částech svahů jsou plochy
úživnějšího substrátu (hnědozemě na spraších).
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Botanika
Území je pokryté převážně chudými acidofilními doubravami (zakrslá biková
doubrava s přechodem do doubravy
tolitové), v nižších partiích na hlubším
a vlhčím substrátu dubohabřinami a ve
vrcholových partiích přistupují zakrslé
doubravy. Vzhledem k živinami chudému podkladu je bylinné patro lesního
porostu velice jednoduché a chudé s výskytem kostřavy ovčí a metličky křivolaké. Druhově nejbohatší jsou jižní okraje lesa s teplomilnou vegetací lesních
lemů. Z chráněných druhů zde na výchozech skalek roste bělozářka liliovitá.
Z ostatních rostlin např. skalník celokrajný a ve spodních částech lesa druhotně se vyskytující kokořík vonný.
Vyskytuje se zde také řada synantropních druhů.
Zoologie
Ze zoologického hlediska není území
významné (výskyt drobných teplomilných bezobratlých). Je to důsledek silného antropického vlivu v dlouhé minulosti. Při průzkumech brouků zde nebyly
zjištěny žádné reliktní či významné druhy, ani druhy, které by dokladovaly
kontinuálnost zdejšího zalesnění. Z fytofágních brouků byly zjištěny na xerothermním okraji lesa např. na čilimníkovci černajícím z nosatcovitých druhy
Apion corniculatus a Sitona striatellus.
Na lokalitě bylo zaevidováno celkem 601 druhů motýlů,
z toho 17 druhů (2,83 %) jsou indikátory 2. stupně. S ohledem
na vegetační chudost lokality je i motýlí fauna druhově
chudá, typická pro převažující kyselé doubravy. Na lokalitě
obklopené intenzivně urbanizovanou krajinou logicky chybí
řada citlivějších druhů. Z plžů např. druh Aegopinella minor.
Vyskytuje se zde několik druhů ptáků. Běžný je např. drozd
zpěvný, kos černý, hrdlička zahradní.

Část území byla zalesněna později nejspíš v souvislosti
s končící těžbou jednotlivých lůmků, zbytek pak v 70. a 80.
letech 20. století.

Lesnictví

Péče o území

Je zde zakrslá biková doubrava, která na jižních svazích
přechází do vřesové doubravy. Markantní je napadení dubů
tracheomykózou. Stromy jsou velmi oslabené z celkového
působení více stresových faktorů jako imisní zátěž, zarůstání
bezem černým i javorem mléčem.

Území je pod silným antropickým tlakem. Slouží jako zázemí
ke krátkodobé rekreaci obyvatel přilehlé zástavby. Péče
spočívá v drobných úpravách dřevinné skladby, kdy je
upřednostňován dub zimní na úkor agresivních javorů a prakticky nepřestávajícího úklidu drobného komunálního odpadu po bezohledných návštěvnících a černých skládek,
převážně z obydlí bezdomovců.

Celé území přírodní památky je dnes souvisle zalesněno. Na
mapách Císařských otisků stabilního katastru 1836 je

Výchozy řevnických křemenců (pozůstatek lomu) jsou neúživné
a tak je zatím rostlinstvo nestačilo dobýt

vyznačen jižní svah směrem k usedlosti Ladronka a Zámečnice jako souvislý les bez zakreslených lomů. Je tedy zřejmé,
že těžba křemenců započala nejspíše ve druhé polovině
19. století. Lesní porosty tím jistě velmi silně utrpěly.
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Slavičí údolí
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Neživá příroda

Mělce zaříznuté údolí, které ústí při okraji Radotína zleva do
Radotínského údolí u ulice Slavičí.
Od stanice metra trasy B Luka jedeme autobusem č. 255.
Vystoupíme na stanici Safírová. Pokračujeme kousek ve
směru jízdy, zahneme vlevo do ulice Safírová a pak vlevo do
ulice Slavičí. Chráněné území je před námi.
Přírodní rezervace

ev. č. 1096

Katastrální území

Lochkov, Radotín

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2019

Výměra

38,3 ha

Nadm. výška

234–328 m n. m.

Důvod ochrany
Údolí s přirozenými společenstvy teplomilné doubravy
a habrové doubravy, údolní prameniště a louky, naleziště
zkamenělin.
Charakteristika
Jedná se o mělké údolí na sever od Radotína se sezónně
vysychajícím Slavičím potokem s podložím tvořeným vápenci
a sopečným diabasem. Území je téměř celé zalesněno, pouze
potok je lemován loukami; porosty tvoří souvislý porost
habrové doubravy s bohatým bylinným patrem, v severní
části se nachází fragment šípákové doubravy. V jižní výspě se
na diabasovém skalnatém hřbetu s výchozy polštářových láv
vyvinulo přirozené bezlesí s teplomilnou vegetací skalních
stepí a lesostepí s dřínem. Lesní porosty jsou dobře zachovány s charakterem velice blízkým lesu přirozenému. Výskyt
některých druhů brouků ukazuje na nepřerušené zalesnění
na tomto území – nikdy v minulosti nebyly lesní porosty zcela
vykáceny.

Z geologického hlediska jde o málo odkryté území. Skalní
podklad tvoří horniny svrchního ordoviku až spodního
devonu. Geologicky nejzajímavější je výchoz „antipleurové
vrstvy“ na bázi devonu v rokli, která tvoří nejsevernější
výběžek území. Tento výchoz je součástí fosiliferní vrstvy
přiléhající trati „Na Karlíně“, která byla v minulosti označována jako trať „U umučeného dubu“. Není vyloučeno, že
část starých paleontologických sběrů z dob Joachima
Barranda, označovaných obecně jako Lochkov e2 pochází
z tohoto místa. Významné jsou i výchozy výlevných spilitických bazaltů v nejjižnější části a na levém svahu horní části
Slavičího údolí. Všechny odkryvy na území jsou přirozené.
Patří k nim jednak výchozy výlevných bazaltů jako pevnějších
hornin na levém svahu Slavičího údolí v jeho horní části,
jednak výchozy stejného typu výlevných bazaltů, tvořící úzký
výrazný hřeben ustupujícím ve směru od Lahovské do
Slavičího údolí v nejjižnější části. Výchozy pevných vápenců
byly dále zjištěny v rokli, která vybíhá severně ze Slavičího
údolí směrem k Lochkovu. Na povrch tu vycházejí horniny
spodní části stupně lochkov spodního devonu. Ve Slavičím
údolí jsou horniny skalního podkladu překryty mocným
aluviem potoka.
Botanika
Vlhké louky v nivě potoka náleží ke společenstvu vysokostébelných luk, druhově bohatá louka ve svahu pravého
břehu potoka v západní části území patří ke společenstvu
mezofilních luk. Cenné je prameniště zhruba ve střední části
údolí (pramen „Slavičák“) s malým mokřadem a druhy: kosatec žlutý, máta vodní a ostřice štíhlá. Lesní společenstva
jsou tvořena společenstvy černýšové dubohabřiny s druhy
jako pižmovka mošusová, sasanka pryskyřníkovitá, hrachor
jarní, dřín jarní. Plošně malou avšak velice cennou lokalitou je
skalnatý hřbet při jižní hranici území s výchozy diabasu se
společenstvy skalních stepí a lesostepí s pěchavovými a úzkolistými suchými trávníky
s druhy pěchava vápnomilná a kavyl vláskovitý. Nachází se zde také fragment šípákové
doubravy ve svahu na pravém břehu potoka
ve středu území s porosty dřínu jarního.
Zoologie

Slavičí údolí
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Na lokalitě bylo zaevidováno celkem 960
druhů motýlů, z toho 2 druhy (0,21 %) jsou
indikátory 1. stupně, 65 druhů (6,77 %) jsou
indikátory 2. stupně. Území se svou kvalitou
plně vyrovná blízkým obdobným lokalitám
Českého krasu. Indikátory 1. stupně jsou
druhy: pestrobarvec petrklíčový a drobníček
Ectoedemia agrimoniae. Z druhů zvláště

chráněných se v území objevuje jestřáb lesní, koroptev polní,
krahujec obecný, krutihlav obecný, lejsek šedý, slavík obecný,
sýček obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná a žluva hajní.
Z drobných savců byli v území zjištěni norník rudý, myšice
lesní, myšice křovinná, rejsek obecný, hraboš polní, bělozubka šedá a rejsek malý.
Lesnictví
Území je převážně zalesněno. Výjimkou jsou louky v údolí. Je
zřejmé, že území nebylo v minulosti nikdy odlesněno, jedná
se tedy o kontinuální les, a že hranice lesa i údolní louky
nedoznaly v posledních 150 letech podstatných změn. Je to
patrné z map Císařských otisků stabilního katastru 1842.
Lesní porosty mají charakter přirozeného lesa s dubem
letním, habrem, lípou srdčitou, javory, jasanem ztepilým
a ostatními vtroušenými dřevinami. Místy se objevuje dub
šípák. V některých částech porostů je výskyt nevhodných
dřevin, zejména trnovníku akátu a borovice černé. V lesních
porostech je místy hojné přirozené zmlazení cílových dřevin,
které by bylo vhodné lesnickými zásahy podpořit a současně
vybudováním oplocenek ochránit před srnčí zvěří, která se
zde hojně vyskytuje.
Les je v majetku Lesů ČR a dalších institucí a soukromých
osob. Toto ztěžuje optimální realizaci lesního hospodaření.

Letecký pohled na Slavičí údolí od jihozápadu, v levé části vidíme
vjezd do lochkovského tunelu

Péče o území
Plán péče vytýčil několik úkolů: maximálně chránit keřové
patro (zvláště dřín) a případné etáže porostů – chránit staré
jedince stromů (zvláště duby) – v maximální možné míře
využívat přirozeného zmlazení a nárostů – obnovní zásahy
vázat přednostně na semenné roky příslušných dominantních dřevin (stanovištně vhodných). Neplatí u porostů jehličin – odstranit geograficky nepůvodní dřeviny. Zcela odstranit akát a průběžně likvidovat jeho zmlazení – provádět
zdravotní výběr dubů napadených tracheomykózou – vzniklé
světliny využívat jako prvků obnovy - zajišťovat dostatečné
prosvětlení míst s výskytem dřínu – dle pokynů ochrany
přírody. Limitujícím faktorem pro zmlazování dřínu je právě
zástin.
Louky jsou koseny dvakrát ročně, podle potřeby probíhá
místy mozaiková seč s cílem umožnit dokončení vývojových
stadií některých druhů hmyzu. Pokosená hmota je odvážena
k ekologické likvidaci. Podle možnosti bývá místo druhé seče
zvolena pastva smíšeného stáda ovcí a koz.
V posledních letech začalo docházet k masivnímu vrůstání
lesa do louky, což bylo řešeno razantní redukcí vegetace
s cílem zachovat původní hranici lesa a louky.
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Přírodní rezervace

ev. č. 1099

Katastrální území

Radotín

přírodní rezervace v dolní části levého svahu blízko železničního přejezdu prachovitými břidlicemi záhořanského souvrství (ordovik). Z těchto břidlic byla v r. 1900 popsána
význačná a bohatá fauna trilobitů a ramenonožců. Nadloží
tvoří jílovité břidlice bohdaleckého souvrství (ordovik) asi
150 m mocné. Výše na svahu vycházejí ještě mladší jílovité
břidlice kralodvorského souvrství (ordovik). V hluboké erozní
rýze je zastižena jejich hranice vůči nadložnímu kosovskému
souvrství (ordovik), tvořenému na bázi masivním drobnozrnným slepencem s valounky křemene, který dokumentuje
usazování v prostředí ovlivněném jižním zaledněním v době
svrchního ordoviku. Půdní pokryv tvoří převážně mezobazické kambizemě, místně plošky rankerů kambizemních.

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Botanika

Plán péče

2012–2019

Výměra

44,47 ha

Nadm. výška

202–350 m n. m.

Zalesněné svahy se skládají z několika přirozených typů
teplomilných doubrav. Největší rozlohu ve střední části svahu
zaujímá břeková doubrava, které udává tón dub zimní, často
v bizarně pokřivených tvarech.

Staňkovka
Strmý zalesněný levý svah údolí Berounky na okraji Třebotovské plošiny mezi Radotínem, kótou Sulava a Černošicemi
v délce asi 1 km nad železniční tratí Praha – Beroun.
Ze stanice metra Smíchovské nádraží použijeme autobus
č. 244. Vystoupíme na konečné a pokračujeme kupředu
Karlickou ulicí. Těsně před železniční tratí se dáme cestou
mírně vpravo a po 200 metrech jsme v chráněném území.

Důvod ochrany
Prudký jižní svah s porosty listnatých dřevin na kyselém
podkladu s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Charakteristika
Významný geologický profil svrchním ordovikem dokumentuje vývoj sedimentace a života v této části pražské pánve.
Významné typické naleziště zkamenělin v několika stratigrafických úrovních. Stanoviště několika typů teplomilných
doubrav, zejména břekové doubravy, obývá bohatá fauna
bezobratlých živočichů.
Lesní porosty mají mimořádně zachovanou druhovou skladbu. Větší zastoupení mají tolitové doubravy, které přecházejí
na horní hraně do chudších smolničkových doubrav. V zazemněných úžlabinách černýšová dubohabřina a na úpatí
svahu pod prameništěm maloplošný výskyt jilmové doubravy. Omezeně se na půdách bohatých živinami vyskytují
druhově bohaté kamejkové doubravy. Při horním okraji je
přimíšen dřín.
Neživá příroda
Mírně zakrytý geologický profil začíná ve východní části

Staňkovka
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Pro břekovou doubravu je typická kombinace druhů indikujících nedostatek vláhy (např. tolita lékařská, nebo vikev
kašubská), druhů bohatších hájů (např. ptačinec velkokvětý,
lipnice hajní) a druhů indikujících kyselou půdní reakci (např.
kostřava ovčí, rozrazil lékařský). Vysychavou horní hranu
s mělkou kamenitou půdou ochuzenou o živiny porůstá
smolničková doubrava, které dal jméno roztroušený výskyt
smolničky obecné. Mimo tento druh v doubravě rostou
hlavně acidofilní trávy kostřava ovčí a metlička křivolaká.
V nižší střední části území na půdě obohacené živinami se
rozkládá druhově bohatá kamejková doubrava nápadná
hojným výskytem dřínu a kamejky modronachové s nitrofilními druhy jako je tořice japonská nebo česnáček lékařský.
Zajímavý je výskyt jilmové doubravy na náplavovém kuželi
drobného potoka.
Květena je chudší než v územích s vápencovým podkladem.
Přesto zde bylo zjištěno více než 230 druhů cévnatých rostlin.
Z nápadných lze uvést bělozářku větvitou, smolničku
obecnou, řimbabu chocholičnatou, zvonek broskvoňolistý
a tolitu lékařskou. Nápadný je jarní aspekt geofyt jako je orsej
jarní, dymnivka dutá, sasanka pryskyřníkovitá, křivatec žlutý.
Zoologie
Typická je fauna bezobratlých teplých listnatých lesů –
z brouků tu žijí chráněné druhy roháč obecný a krajník
pižmový, z reliktních mandelinkovitých Oomorphus oncolor,
Aphtona cyanella, dále bezkřídlí nosatci Acalles suturatus
a Echinodera hypocrita, dokládající kontinuálnost lesa. Ze
střevlíkovitých na území Prahy typicky lesní druhy Molops
elatus, Carabus hortensis. Podrobněji byla prozkoumána
skupina motýlů. Žije tu teplomilný kovovníček Incurvaria
koerneriella, minovníček Tischeria marginea, žluťásek
Gonepteryx rhamni, ostruháček Quercusia quercus. Z ná-
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Jihovýchodní svah s listnatými porosty. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras

padných druhů tu byl zastižen chráněný otakárek fenyklový,
vřetenuška ligrusová, v lesním porostu se zejména na světlinách vyskytují perleťovec stříbropásek a okáč prosíčkový
a okáč pýrový. Na dub je potravně vázána stužkonoska
dubová. V některých letech se zde přemnožuje obaleč
dubový. Fauna lesních plžů je relativně chudá, z citlivějších
druhů pouze Acanthinula aculeata. Z plazů je častá ještěrka
obecná a slepýš křehký. Z ptáků zde najdeme především
běžné lesní druhy pěvců, např. mlynaříka dlouhoocasého,
brhlíka lesního, budníčka menšího, šoupálka dlouhoprstého.
Vzácně zde hnízdí datel černý a častěji strakapoud velký.
Pravidelně zde loví krahujec obecný. V poslední době se zde
vyskytuje stádo asi patnácti kusů muflona, které přebíhá na
Kulivou horu.

druhově bohaté kamejkové doubravy. Při horním okraji je
přimíšen dřín. Uplatňuje se několik dřevin – habr, dub letní,
jasan ztepilý, babyka, jilm habrolistý.
Péče o území
Dílčím nebezpečím je bezprostřední sousedství rekreačních
chat na severní hranici rezervace a frekventované železnice
na jižní hranici. Nepříznivým zásahem je přetnutí území
dvěma elektrickými vedeními vysokého napětí. V souladu
s plánem péče o rezervaci budou prováděny dílčí zásahy
k podpoře přirozené obnovy porostů usměrňující věkovou
a prostorovou strukturu porostů.
Celkový pohled svědčí o dominanci listnáčů,
převládají doubravy kyselejšího typu

Lesnictví
Lesní porosty mají mimořádně zachovanou druhovou skladbu. Větší zastoupení
mají tolitové doubravy, které přecházejí
na horní hraně do chudších smolničkových doubrav. V zazemněných úžlabinách černýšová dubohabřina a na úpatí
svahu pod prameništěm maloplošný výskyt jilmové doubravy. Omezeně se na
půdách bohatých živinami vyskytují
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Střešovické skály
Severně orientované skalní defilé mezi ulicemi Na Petřinách
a U VI. Baterie.
Ze stanice metra trasy A Petřiny se vydáme např. tramvají č. 1.
Vystoupíme na zastávce Baterie. Chráněné území se rozkládá
vpravo od nás.
Přírodní památka

ev. č. 419

Katastrální území

Břevnov, Střešovice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2022

Výměra

2,51 ha

Nadm. výška

320–350 m n. m.

(cenoman, svrchní křída). Perucké vrstvy mají místy vyšší
příměs limonitu. Profil je završen mořskými pískovci korycanských vrstev (cenoman, svrchní křída). V jílovitých partiích korycanských vrstev se vyskytují četné ichnofosilie. Jako
půdy se vyvinuly rankery a kambizemě. Vyskytují se zde i sutě
antropogenního původu.
Botanika
Společenstva suchých trávníků nejsou uvedena jako předmět
ochrany ve vyhlášce, nicméně jsou regionálně hodnotná
a jsou jedinou přírodě blízkou částí vegetace území. Situaci
komplikuje fakt, že se tyto trávníky vyskytují přímo na hranici
území (a z části již mimo).

Důvod ochrany
Pískovcové skály s přirozenými jeskyněmi a puklinami, geologicky i krajinářsky významné.
Charakteristika
Skalní masivy pískovcových skal (geologicky cenomam –
perucko-korycanské vrstvy) jsou dominantou lokality a jsou
dobře patrné při průjezdu ulicí Na Petřinách. Též jsou patrné
i na dálku směrem od Dejvic a z některých míst směrem od
ulice Evropská.
Historicky bylo území využíváno jako pastviny. Přírodní
památka je porostlá lesem vesměs náletového původu.
V porostu převažují dřeviny jasan ztepilý, javory, bříza bělokorá, jírovec maďal, trnovník akát. Stromy jsou ve stáří od 50
do 90 let. Celé území má charakter malého parku a slouží ke
krátkodobé rekreaci a procházkám obyvatel z okolí.
Neživá příroda
Běžného návštěvníka nejspíš ani nenapadne, že se nachází
v prostoru bývalých lomů, kde se lámal pískovec. Konec těžby
nastal pravděpodobně v 19. století. Výchozy však byly dále
upravovány při rozšiřování ulice Na Petřinách. Významný
geologický profil začíná sladkovodními, hrubozrnnými, kaolinickými pískovci. Na nich leží jemnější pískovce s jemným
kaolinickým tmelem s jílovitými partiemi peruckých vrstev

Celkem byly v území recentně zaznamenány pouhé tři druhy
rostlin, které lze z regionálního hlediska považovat za poněkud hodnotnější, přičemž u jeřábu muku se velmi pravděpodobně jedná o nepůvodní výskyt. Uveďme smělek štíhlý
na fragmentu suchého trávníku nad horní hranou skal přibližně ve středu území, jeřáb muk – velmi pravděpodobně se
jedná o zmlazení z výsadby v přilehlé aleji. Rozrazil ožankový
roste na malém suchém trávníku nad horní hranou skal
v západní polovině území. Žádný z uvedených druhů není
zákonem chráněný.
Defilé pískovcových skal bylo v minulosti odlesněno. V současnosti je území zarostlé převážně dřevinnou vegetací
tvořenou přirozenými (javor klen, javor mléč, bříza bělokorá)
i nepůvodními druhy (jírovec maďal, štědřenec odvislý).
Bylinné patro tvoří především synantropní a ruderální druhy
a nenáročné druhy sušších luk, zpestřením je výskyt prvků
teplomilných lemů, např. rozrazilu ožankolistého a jitrocele
prostředního. Jen na horních hranách skal přežívají zbytky
nelesní suchomilné acidofilní vegetace s jestřábníkem, kyselkou obecnou, rožcem rolním, chlupáčkem a kostřavou
žlábkatou.
Zoologie
Na území nebyly zjištěny žádné reliktní nebo vzácné druhy.
Lesnictví
Historicky se v území les, resp. lesní pozemky nevyskytovaly.
Teprve po zalesnění území v druhé polovině 20. stol. území
získalo „lesní“ charakter a bylo posléze převedeno do lesního
půdního fondu. Les není v chráněném území
předmětem ochrany a území je využíváno
a opečováváno spíše jako park nežli jako les.

Střešovické skály
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Z hlediska „Stupňů přirozenosti lesních porostů” patří lesy v chráněném území do
kategorie 4. Les přírodě vzdálený a to především díky značnému podílu geograficky
nepůvodních dřevin. Výhledově je možný
přechod do kategorie 3. Les přírodě blízký.

Odkryvy perucko-korycanských pískovců svrchní křídy (druhohory)

Zdejší lesní porosty se vyznačují značnou bohatostí dřevin,
kterých zde roste přes 30 druhů! Na pestrost dřevin měla
pozitivní vliv historie využívání území: nacházejí se zde
fragmenty přirozených (původních) lesních společenstev
(dub, bříza na hraně skal), druhy vázané na polootevřenou
pastevní krajinu (hloh), kolonizátoři úživných a skeletovitých
stanovišť (jasan, mléč) a řada druhů okrasných ať již přímo
vysazených nebo zplaněných.

Péče o území
Péče spočívá především v udržování čistoty v chráněném
území, udržovaní drobných cest pro pěší, procházejících lokalitou k tramvajové zastávce v ulici Pod Petřinami a odstraňovaní případných rizikových nestabilních stromů nebo
bezpečnostní řez větví nad cestami.
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Většinou si ani neuvědomujeme, že se jedná o zbytky pískovcových lomů, které byly upravovány při rozšiřování komunikace
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Neživá příroda

U Hájů
Les a přilehlé louky jihozápadně od dvora Háje asi 300 metrů
jižně od Plzeňské ulice.
Od stanice metra Anděl jedeme tramvají č. 9. Vystoupíme na
zastávce Hlušičkova a dáme se vlevo stejnojmennou ulicí.
Pokračujeme ulicí Ke Konstruktivě, přejdeme železniční trať
a pokračujeme přímo ke dvoru Háje. Chráněné území se
rozkládá po levé straně.
Přírodní památka

ev. č. 740

Katastrální území

Stodůlky

Zřizovací předpis

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

Plán péče

2010–2020

Výměra

6,63 ha

Nadm. výška

334–362 m n. m.

Důvod ochrany
Mokřadní luční společenstva na výstupech vápnitých
pramenů, výskyt chráněných a ohrožených druhů, biková
doubrava na přilehlých pískovcích.
Charakteristika
Území tvoří přibližně z jedné poloviny lesní porost, z druhé
poloviny louky a doprovodný břehový porost Větveného
potoka. Jsou zde dva prameny – studánky, Háje a V louce
jednoduše stabilizované a zakryté dřevěnou stříškou.
Rybníček v území je vlastně malá retenční nádrž nazývaná
„Brouček“ chránící před přívalovými vodami zástavbu vilkové
čtvrti v této části západně od Motola.
V západní části území, na místě, kde zřejmě býval pískovcový
lom, samovolně vznikla drobná tůň. K severovýchodní části
území těsně přiléhá tzv. Buštěhradská dráha.

Území je tvořeno velmi mělkým údolím, zaříznutým do
ordovických hornin. Na jihovýchodě je lemováno svrchnokřídovými usazeninami perucko-korycanského souvrství,
v severozápadní části jsou svahy údolí tvořeny břidlicemi
dobrotivského souvrství s výchozem skaleckých křemenců
a v jihozápadní části území jsou v podloží libeňské břidlice.
Svahy jsou většinou zasuceny a dno údolí je vyplněno splachy
a aluviálními náplavy.
Terénní zářezy a nerovnosti jsou vesměs pozůstatky po těžbě
uhlí v první polovině 19. stol., které se zde vyskytovalo v drobných slojích. Na jižní straně je malá přírodní tůň na místě po
těžbě pískovců, která je prameništěm Větveného potoka.
Botanika
Ekologicky nejhodnotnější je svažitá podmáčená louka
s několika prameništi, položená v severovýchodní části
území. Vegetace louky je tvořena mozaikou mokřadních
a mezofilních společenstev s řadou chráněných a ohrožených
druhů rostlin. Prameniště jsou bohatá na vápník, jeho
přítomnost indikují druhy jako ostřice Davalova, ledenec
přímořský či hadilka obecná. Sušší louka v severní části
lokality je tvořena pestrou směsí lučních druhů.
Vodní biotopy jsou zastoupeny dvěma vodními plochami
a Větveným potokem, který v území pramení. Obě vodní
plochy jsou bez významnějších vodních makrofyt a litorální
vegetace. Ve Větveném potoce je výskyt společenstev
proudících vod tvořených převážně zblochanem řasnatým.
Zoologie
Byly zde zjištěny typické mokřadní druhy hmyzu – rákosníčci,
bázlivec Galerucella pusilla, ze střevlíkovitých chráněný
krajník hnědý. Na krvavci totenu se vyvíjí modrásek bahenní.
Z obojživelníků zde žije ropucha zelená a kuňka obecná,
z ptáků drobní pěvci – pěvuška modrá, sedmihlásek hajní
a pěnice černohlavá.
Lesnictví
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U Hájů

Do části porostů pronikají nálety dubu, trnky obecné a růže.
Většina lesních porostů představuje směs lesní kultur, náletů
listnatých dřevin a křovin. Lesní kultury jsou tvořeny převážně stanovištně nepůvodními druhy, především modřínem
opadavým, borovicí lesní a smrkem ztepilým. V malém pruhu
podél vodoteče jsou menší porosty olšin, nejspíš vysazené.
V severovýchodní části lokality jsou dochovány fragmenty
pravděpodobně původních bikových doubrav.
V lesních porostech dominuje dub zimní, javory a jasan
ztepilý. V severozápadní části lokality je lesík s břízou
bělokorou. Lokalita pravděpodobně v historii nebyla nikdy
zcela odlesněna. Břehový porost potoka tvoří vesměs olše
lepkavá.
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Luční společenstva v chráněném území rychle zarůstají, proto je péče o zachování dobrého stavu
přírodní památky časově i finančně náročná

Péče o území
V území je postupně redukován akát, který se sem šíří z okolí.
Lesní porosty jsou ponechávány přirozenému vývoji. Vlhká
louka v nivě potoka a její východní svahy jsou koseny dvakrát
ročně. Postupně jsou redukovány menší i větší stromy
vrůstající do louky. Louka by jinak během několika let zcela
zarostla náletovou vegetací. Částečně je prosvětlován okolní
lesní porost a břehový porost potoka, aby louka nebyla zcela
zastíněna. Suchá louka na opačném břehu potoka je kosena
vesměs jednou v roce a jsou redukovány náletové dřeviny

vrůstající do louky. U obou luk se drobné plošky nechávají
nepokoseny pro dokončení vývojových stadií některých
druhů hmyzu.
Původní rybníček byl na konci 70. let přestavěn na retenční
nádrž, která měla zachytávat dešťovou vodu z areálu Mototechny, postaveného nad rybníčkem. Voda však obsahovala
velké množství splavenin, a tak docházelo k rychlému
zanášení, proto bylo v roce 2007 přistoupeno k odbahnění
a celkové opravě příslušenství. Zajímavostí je instalace
prvního dřevěného požeráku v Praze.

Plán péče
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je
definován v §38, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny: "Plán péče je odborný a koncepční dokument
ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a
současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření
na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště
chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území
před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu."
Zpracování plánů péče pro maloplošná chráněná území Prahy
zadává odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP a v případě
národních přírodních památek Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR. Tento dokument pak představuje odbornou
směrnici pro správu chráněného území. Dokument obsahuje

údaje o parcelách, shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých
složkách přírodního prostředí a navrhuje na konkrétně vymezených částech chráněného území zásahy, které je třeba
realizovat, aby se zachoval případně zlepšil stav chráněného
fenoménu a celého chráněného území. Zároveň jsou odhadem
uváděny finanční částky, které si jednotlivé zásahy vyžádají.
Velmi často se jedná o nemalé částky, což ukazuje, že ochrana
přírody rozhodně není zadarmo, jak tomu bylo ještě před
několika desetiletími. Pražská chráněná území mají štěstí, že
Magistrát každoročně vynakládá nemalé částky na realizaci
plánů péče a tak se přírodní hodnoty Prahy postupně díky
dlouhodobé péči zvyšují. Plány péče jsou dostupné v tabulce
chráněných území na portálu http://portalzp.praha.eu/
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U Nového mlýna
Zalesněný hřbet s opuštěnými lomy na pravém břehu Dalejského potoka asi 500 metrů severně od Holyně.
Od stanice metra Nádraží Smíchov jedeme tramvají č. 4. Vystoupíme na zastávce Poliklinika Barrandov. Přestoupíme na
autobus č. 230. Vystoupíme na konečné v Holyni. Projdeme
obcí a ulicí Za Knotkem dojdeme asi po 200 metrech
k chráněnému území.
Národní přírodní památka ev. č. 745
Katastrální území

Hlubočepy, Holyně

Zřizovací předpis

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

Plán péče

2016–2025

Výměra

12,70 ha

Nadm. výška

260–311 m n. m.

Důvod ochrany
Mezinárodně významné geologické profily (mezinárodní
parastratotyp pro hranici spodní – střední devon) a naleziště
zkamenělin ve spodním a středním devonu; společenstva
teplomilných skalních stepí a stinných skal s výskytem
chráněných a ohrožených druhů.
Charakteristika
Geologické fenomény byly objeveny těžbou vápence.
Lomové stěny a strmější skalní výchozy jsou již plně stabilizované. Dochází pouze k drobnému zasucování postupným větráním výchozů. V posledních třiceti letech a nejviditelněji v posledním desetiletí dochází k postupnému
zarůstání všech výchozů a sutí křovinným porostem,
případně stromy, z nichž převažuje trnovník akát. Nejvíce
jsou zarůstáním postiženy lomy u holyňské železniční
zastávky, jejichž stěny a sutě byly koncem padesátých let
ještě zcela obnažené.
Neživá příroda
Území sestává ze tří částí, oddělených vozovkami místních

U Nového mlýna
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komunikací: rozlehlejší část se nachází východně od osady
Nový mlýn, a dvě menší části blízko železniční zastávky
Holyně. Z geologického hlediska jsou dvě menší části
u holyňské zastávky tvořeny dalejskými břidlicemi, třebotovskými a chotečskými vápenci svrchní části spodního devonu
a nejspodnější části středního devonu. Velká východní část je
navíc tvořena mocnými zlíchovskými vápenci na severu,
nadložními dalejskými břidlicemi a dále do nadloží stejným
vrstevním sledem jako v západních dvou částech. Mezi
velkou východní částí a dvěma menšími západními probíhá
nápadný zlom, podle kterého je východní blok vyzdvižen
oproti západnímu, což se v terénu projevuje posunem
východní části proti západní směrem k jihu. Na zlomu
podobného charakteru je území ukončeno na východě.
Východní blok je zde pokleslý oproti západnímu, což se
v terénu projevuje náhlým ukončením západovýchodního
nápadného výchozu hraničních vápenců mezi spodním
a středním devonem a jejich posunem v terénu k severu.
Přirozené odkryvy jsou vázány především na svahy údolí
hluboce zaříznutého Dalejského potoka. Těžba devonských
vápenců, vhodných k výrobě vápna začala patrně již ve
středověku v malých lůmcích, které sledovaly výchoz
svrchních poloh vysokoprocentních devonských třebotovských vápenců v území mezi dnešní holyňskou zastávkou
a nejvýchodnějšími partiemi dnešního chráněného území.
Těžba v lomech byla rozšířena v období mezi světovými
válkami. Celkem byly v provozu tři lomy situované východně
od holyňské zastávky. Vápenec byl zpracováván v místní
vápence u železniční zastávky. Nejstarší části vrstevního
sledu vycházejí v severních částech a nejmladší na jihu.
Nejstarší část vrstevního sledu je zastižena v železničním
zářezu u Nového mlýna, kde vychází na povrch šedé
mikritické vápence nejvyšší části pražského souvrství. Jejich
nadloží tvoří nejdříve biodetritické deskovité šedé vápence,
které výše přecházejí do šedých mikritických vápenců se
shluky rohovců, které patří ke zlíchovskému souvrství. Dále
probíhá územím od východu k západu pruh dalejských
břidlic, který tvoří mělké údolí východozápadního směru
mezi lomem firmy Prastav a tratí „Na zábrkách“. Nejvýznamnější součástí devonského vrstevního
sledu jsou vápence dalejsko-třebotovského
a chotečského souvrství. Jsou naspodu
tvořeny třebotovskými červenavými hlíznatými mikritickými vápenci, které směrem do
vyšších poloh přecházejí do lavicovitých,
světle šedých, hlíznatých vápenců. V lomu
u holyňské zastávky byly těžbou odkryty
navětralé polohy vápenců, tzv. bílé vrstvy,
které byly objeveny v roce 1929 a poskytly
neobyčejně cenný paleontologický materiál
100
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z navětralých vápenců. V čerstvém stavu se
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V opuštěných vápencových lomech jsou velmi důležité profily devonem

v těchto vápencích sbírá jen velmi obtížně. Tyto bílé vrstvy
odpovídají stratigraficky nejvyšším polohám dalejskotřebotovského souvrství, jejich nadloží tvoří tzv. „cyphaspidesový obzor“. Hraniční polohy mezi třebotovskými
vápenci a nadložními chotečskými vápenci jsou nejlépe
odkryté v lomu Prastav, kde se jejich hranice překrývá do
značné míry s hranicí mezi spodním a středním devonem.
Báze chotečského souvrství je tvořena souvrstvím tence
lavicovitých až deskovitých šedých uzlovitých kalových
vápenců s vložkami tmavě šedých a šedých zrnitých vápenců.
Výše do nadloží přecházejí tyto vápence do tence
vrstevnatých, ploše čočkovitých, tmavě šedých mikritických
vápenců s hojnými protáhlými rohovci. Doplňkový stratotyp
(dříve parastratotyp) hranice mezi spodním a středním
devonem probíhá v lomu Prastav uvnitř vrstvy č. 9, 280 cm
pod spodní hranicí chotečského souvrství.
Botanika
Části svahů, které nebyly narušeny lomy a výsadbou akátu,
jsou významnými lokalitami společenstev skal hlinitých
svahů jižních expozic na minerálně silné, skeletovité (často
vápnité) půdě. Vyvinuta jsou též společenstva severních
svahů rozšířená na karbonátových nebo bazických až
ultrabazických silikátových horninách a bylinná společenstva
hlubších minerálně silných půd teplých oblastí. Můžeme
jmenovat tyto druhy: sasanka lesní, bělozářka liliovitá, chrpa
Triumfettiho, koniklec luční, kavyl Ivanův, dvojštítek hladký,
křivatec český a svída dřín.

Zoologie
Zoologicky bylo území zkoumáno pouze z hlediska malakofauny. Z významných druhů měkkýšů se v území velice sporadicky vyskytují druhy Chondrina avenacea, Pupilla steri,
Bulgarica nitidosa a Pupila muscorum. Zvláštností je výskyt
druhu Eoconulus fulvus, který se jinak v tomto okrsku
nevyskytuje.
Lesnictví
Na odlesněných svazích se ustálila teplomilná společenstva
skalních stepí a pastvinných trávníků s řadou významných
teplomilných a xerofytních rostlin. Velká část těchto
bezlesých svahů byla však počátkem 20. století opětovně
zalesněna výsadbami nepůvodních dřevin: akátem, borovicí
černou, modřínem a místy smrkem.V nedávné době byly
provedeny výsadby borovice lesní, lípy a částečně i dubu na
bývalé zemědělské půdě. Lesní porosty v území mají charakter sekundárních kulturních lesů s nepřirozenou druhovou skladbou. Za pozitivní lze považovat mladší listnaté
výsadby s převahou lípy srdčité a přimíšenými javorem
klenem, jasanem ztepilým a dubem letním. Zaznamenán byl
také dub žlutavý.
Péče o území
Je třeba odstraňovat nálety dřevin a křovin alespoň v blízkosti geologických profilů.
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Údolí Únětického potoka
Skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka mezi
Úněticemi a Roztoky, včetně buližníkového suku Kozích
hřbetů. Území navazuje na přírodní rezervaci Roztocký háj Tiché údolí, s níž tvoří krajinný celek.
Od stanice metra Dejvická se vydáme autobusem Regbus
č. 355 do Únětic. Vystoupíme před konečnou na stanici Na
parcelách a dáme se vpravo k několik set metrů vzdáleným
Kozím hřbetům.
Přírodní rezervace

ev. č. 1093

Katastrální území

Suchdol

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2018

Výměra

62,13 ha

Nadm. výška

216–310 m n. m.
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řady ovocných dřevin, které jsou pozůstatkem sadů
vytvářených v 70. letech minulého století. Lesní část údolní
nivy tvoří olšiny s dominantním zastoupením olše lepkavé
a přimíšeným jasanem ztepilým a vrbou křehkou. Nelesní
vegetaci zastupují především zbytky skalních a kavylových
stepí. Společně s olšinami tvoří údolní nivu i monolitní
porosty rákosu a podmáčené louky. Zajímavé jsou zbytky
vřesovišť, které porůstají buližníkové suky v jihovýchodní
a západní části údolí.
Neživá příroda
Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a buližníky,
které tvoří hřebeny Kozích hřbetů a Holého vrchu, mezi nimiž
si potok prorazil cestu. Půdy na svazích jsou různé typy
rankerů, černozemí na spraši i hnědých půd, v údolí jsou
hluboké nivní půdy a gleje.
U Holého vrchu významný čtvrtohorní profil.
Botanika

Charakteristika

V území jsou čtyři hlavní výrazné typy biotopů a to: a) Skalní
stepi a lesostepi na skalnatých hřbetech a k jihu obrácených
svazích údolí. b) Zbytky vřesovišť, zejména na svazích obrácených k severu (větší část bývalých rozsáhlých vřesovišť byla
před r. 1968 zničena plošnou výsadbou monokultury borovice lesní). c) Niva přirozeného toku potoka na dně údolí
s olšinou, mokřadními loukami a mokřady i s rákosinami.
d) Štěrkopískové plochy (terasy) na horních hranách údolí.

Území je tvořeno údolím Únětického (Tichého) potoka mezi
obcí Únětice a buližníkovými hřebeny Kozích hřbetů a Holého
vrchu. Organicky navazuje na přírodní rezervaci Roztocký háj
– Tiché údolí. Údolí má místy charakter soutěsky. Jeho
významnými součástmi jsou fragmenty vřesovišt a skalních
stepí s původní květenou na skalních výchozech, stanoviště
drobné i větší fauny, louky a vodní tok. Dominantou území
jsou Kozí hřbety s hřebenem dlouhým přibližně 1000 m
a širokým od 30 do 300 m. Nejnižší bod leží na centrálních
loukách kolem vodního toku, nejvyšší body pak na skalách
v jihozápadní části území. Velká část území je zasažena
výsadbou směsi nepůvodních i původních druhů rostlin
s velkým zastoupením invazních druhů. Zajímavý je výskyt

Potoční niva je provázena ptačincovou olšinou a střemchovou jaseninou, severní svahy byly v minulosti pokryty
vřesovištěm, které bylo však v padesátých létech zalesněno
borovicí; dnes zbývají z vřesoviště nepatrné zbytky. Malé
úseky vřesu jsou na jižních svazích, kde je střídají kostřavové
skalní stepi a porosty teplomilných křovin. V horních partiích
svahů říční terasy, na písčitých sedimentech společenstva
s paličkovcem šedavým. Společenstvo hlaváče bledožlutého
a válečky prapořité na bývalých pastvinách je na značném
ústupu. Z význačných a chráněných druhů uveďme stepní
druhy bělozářku liliovitou, křivatec český, koniklec luční český
a kavyl vláskovitý, dále smil písečný, vemeník dvoulistý,
trávničku obecnou, tařici skalní a dřín jarní.

Důvod ochrany
Čtvrtohorní profil u Holého vrchu, skalní step a zbytky
vřesovišť s původní květenou, ochrana drobné zvířeny.
Významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů
a geologických profilů.

Údolí Únětického potoka
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I v Praze objevíme vřesoviště, která bychom očekávali spíše v Krkonoších či aspoň v Brdech

typičtí brouci a to střevlíček Broscus cephalotes, Pseudophonus calceatus a nosatcovití Sibinia variata a Gronops
lunatus. Pouze na vřesu žijí mandelinkovití Lochmaea
suturalis a Altica oleracea breddini. Z motýlů se hojně
vyskytují otakárek fenyklový a ovocný. Z hlediska druhového
bohatství hmyzu patří toto území k nejbohatším v Praze.
Z plžů dvojzubka lužní. Z ryb byl v potoce zjištěn hrouzek
obecný a jelec jesen. Vyskytuje se tu mlok skvrnitý a ještěrka
zelená. Avifauna se shoduje s druhy ptáků přilehlého Tichého
údolí. Podobná je i savčí fauna, byli zde zjištěni myška drobná
a rejsec vodní.

Zoologie

Lesnictví

Výše uvedené typy biotopů určují i výčet
zjištěných druhů hmyzu; z nich jsou nejlépe
známí brouci. Na biotopech stepního typu
byli zjištěni reliktní stepní brouci a to např.
střevlíkovití Ophonus cordatus a Harpalus
signaticornis, mandelinkovití Labidostomis
humeralis, Lochmaea sexpunctata, dále
z nosatcovitých sedm druhů rodu Trachyphloeus, okřídlený Sibinia sodalis. Na
písčitých biotopech byly zjištěny významní

Původní dubové lesy byly využívány již od počátku osídlení
především pro palivové dřevo. V době největšího rozmachu
zdejších mlýnů (18–19. století) byla většina lesů vykácena,
ponecháni byli někteří solitérní jedinci a plocha byla využita
jako pastvina. V tu dobu začal největší rozvoj skalní stepi
a vřesoviště, který v některých místech vydržel do současnosti. V 50.–60. letech minulého století byla většina území
postupně zalesňována, většinou stanovištně nevhodnými
dřevinami – akátem, modřínem opadavým, borovicí lesní,
černou a vejmutovkou. Pravděpodobně o několik let dříve

byly na části území (především kolem buližníkových výchozů)
vytvářeny ovocné sady složené hlavně z třešně ptačí a višně
obecné. Tyto sady byly během 70. a 80. let dále doplňovány.
Na některých místech lze najít zbytky sadů i v dnešní době.
Jsou příjemným zpestřením jinak chudých porostů.
V druhotně vzniklém lese se vyskytují duby včetně dubu
červeného, habry, jasany, olše, buky a zejména borovice
lesní.
Péče o území
Oblast byla osídlena již v paleolitu a od počátku neolitu, tj. od
pátého tisíciletí př. Kr., je osídlení nepřetržité. Slované se zde
poprvé objevili patrně již v šestém. století a průkazně se tu
usadili v desátém století. Území bylo odedávna intenzivně
využíváno jako pastvina pro ovce a kozy, louky byly odvodňovány a koseny. V současné době je území užíváno
rovněž k pastevectví, zemědělsky a lesnicky, částečně je bez
využití. Územím prochází naučná stezka. Je třeba udržet
mosaikovité bezlesí na j. svazích, systematicky odstraňovat
křoviny na plochách vřesovišť a na kostřavových skalních
stepích a likvidovat nepůvodní dřeviny.
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Buližníky tvoří velmi nápadné výchozy neboť tato hornina zvětrává jen velmi pomalu
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Vidoule
Plošně rozsáhlé území rozdělené do tří částí jižně od Cibulky
a severně od Jinonic.
Od stanice metra Anděl jedeme autobusem č. 123. Vystoupíme na zastávce Naskové. Chráněné území se rozkládá po
stranách zalesněného návrší vpravo nad námi.
Přírodní památka

ev. č. 1107

Katastrální území

Jinonice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2011–2020

Výměra

6,69 ha

Nadm. výška

344–364 m n. m.
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údolím, na východě Košířským údolím, z jihu kotlinou
horního toku Prokopského a Jinonického potoka. Je jednou
z posledních tabulových hor v Praze, která zůstala více méně
nezastavěná. Jako taková tvoří významnou krajinou
dominantu a patří k nejvýše položeným místům v Praze.
Neživá příroda
Vrcholová plošina Vidoule je tvořena turonskými spongility
a prachovci. V podloží pískovců jsou vyvinuty mocnější
perucké jílovce. Nejvýznamnější je severní část, kterou tvoří
instruktivní profil cenomanských pískovců perucko-korycanského souvrství, překrytý v nejvyšší poloze vrstvami bělohorského souvrství, odkrytý v bývalém lomu.
Ve většině kolmé skalní výchozy pískovců jsou více jak 20 m
vysoké.
Ze zkamenělin můžeme uvést druhy Inoceramus labiatus,
Enoploclythia leachi a Rhynchostreon suborbiculatum.

Důvod ochrany
Tabulová hora s odkryvy pískovců cenomanského stáří,
v lomech na severním svahu odkryv perucko-korycanského
souvrství; na jižním svahu teplomilná pastvina s význačnými
druhy organismů.
Charakteristika
I když to není na první pohled patrné, jedná se o mohutný
pískovcový masiv vystupující do nadmořské výšky 370 m
s velkou náhorní plošinou. Území je vypreparovanou tabulovou horou a je pozůstatkem rozlehlé plošiny. Zejména
během posledních dvou milionů let byla plošina, tvořená
druhohorními usazeninami, rozčleněna erozivními pochody
na jednotlivé izolované skalní výchozy; místy kolmé a až více
jak 20 m vysoké pískovcové stěny (v severní části území). Jde
převážně o umělé odkryvy vzniklé těžbou. Ve východní části
vychází na povrch především slínovce (opuky), ze kterých je
tvořena i vrcholová plošina. V jižní části území se na svahu
k Novým Butovicím nalézají luční plochy – ještě v nedávné
minulosti se jednalo o poměrně zachovalý fragment bývalých
teplomilných mezí a pastvin se vzácnějšími teplomilnými
společenstvy, dnes však je území botanicky nevýznamné
hodnoty. Území je od okolí ohraničeno na severu Motolským
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Botanika
Území je botanicky významné. Nejcennějším prvkem jsou
xerotermní společenstva na písčitých křídových sedimentech
(jde o jediné chráněné území se společenstvy tohoto typu
v Praze). Ta se nacházejí na jižně orientovaných pozvolných
svazích v západní části území a na temenech k jihu otočených
skal ve východní části. Je nutné zmínit výskyt kriticky
ohroženého druhu černucha rolní a orchideje okrotice bílé,
dále pak zmiňme trýzel škardolistý, mateřídoušku
panonskou, piplu osmahlou, skalník celokrajný a hrušeň
polničku.
Zoologie
Z brouků stepního charakteru zde byly zjištěny významné
druhy – střevlíčci Ophonus schaubergerianus a fytofágní
mandelinkovití, např. Coptocephala rubicunda.
Na jižním otevřeném svahu ohrožený měkkýš trojzubka
stepní a Xerolenta obvia. V pásu suché acidofilní doubravy
nad ulicí Na Pomezí se vyskytují staré exempláře dubů – tyto
staré stromy nemají pouze velký půdoochranný význam, ale
představují i biotop pro vzácnou xylofágní entomofaunu
např. chráněný roháč obecný a vzácný tesařík Plagionotus
detritus. Z obratlovců uveďme slepýše křehkého a ještěrku obecnou.
300

400 m

Lesnictví
Vidoule
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K zalesňování této lokality došlo až na
počátku minulého století, kdy však nebyl
brán žádný zřetel na přírodní poměry
a ekologické zásady a k zalesnění byly využívány ve velké míře nevhodné introdukované dřeviny, převážně trnovník akát
a borovice černá. Tyto výsadby spolu s ustávající pastvou způsobily zničení velké části

Ukončená těžba pískovců zanechala romantické partie, které si oblíbili mj. i bezdomovci

cenných xerotermních formací. Území bylo v minulosti
v několika etapách uměle zalesněno. Menší území na
východě bylo druhotně zalesněno počátkem dvacátých let,
k nejrozsáhlejšímu zalesnění ale došlo krátce před druhou
světovou válkou. V zalesňování se pak pokračovalo ještě
v sedmdesátých letech. Tyto výsadby, spolu s rozsáhlými
plochami náletových dřevin, dnes značně zakrývají
geologické profily a výchozy hornin na povrch. Část
náletových dřevin se uchytila rovněž ve spárách skalních
výchozů a výrazně přispívá k jejich zvětrávání a destrukci.
Druhotné zalesnění a nálety dřevin silně znehodnotily
původní teplomilná rostlinná společenstva.
Péče o území
Na severních svazích se nacházejí mohutné pískovcové stěny
– odkryvy dřívějších lomů dosahující místy až výšky 20 m.
Péče zde spočívá především v redukci křovin, aby skalní stěny
nezarostly zcela náletovou vegetací.
Jižní svahy jsou tvořeny lomovými stěnami opukových lomů,
dnes z části zasutými a dvěma loukami „bývalých teplomilných pastvin“ a polí. Přírodní památka má ochranné
pásmo v šířce 50 m. V rámci tohoto pásma mezi skalami a ulicí
Souběžná IV je udržována také celá louka. Louky jsou koseny
podle potřeby dvakrát až třikrát ročně, místy se používá
„mozaiková seč“, 10–15 % menších ploch zůstává nepo-

koseno pro dokončení vývoje některých druhů hmyzu.
Pokosená hmota se odváží k ekologické likvidaci. Obvykle
jednou ročně zde probíhá řízená pastva stáda obcí a koz po
dobu dvou až tří týdnů podle stavu vegetace. Skalní profily
jsou udržovány částečně odkryté bez vegetace. Též je
redukován náletový porost dřevin před skalním profilem.
Jižní lomové stěny Vidoule jsou tak viditelné z Butovického
sídliště i z oblasti Barrandova.
Východní část se zbytky skalních profilů je udržována jako les.
Dříve souvisle průchozí louka a skalní profil nad ulicí
Souběžná IV je rozdělen v jednom místě soukromým
pozemkem, který je oplocen a komplikuje tak průchod kolem
skalních profilů v celé jejich délce.
Poznámka
V pískovcovém masivu se nachází „podzemní jezero“, ze
kterého vyvěrá několik pramenů – studánek na severním
svahu. Na jižním svahu byla vybudována štola zachycující
pramen „Pod Vidoulí“. Tento pramen zásoboval dříve
Jinonický zámeček a je vyhlášen jako technická památka.
Dříve zcela zanedbané území láká místní obyvatele k procházkám a za dobrého počasí díky své vysoké poloze poskytuje pěkné výhledy jižním směrem daleko do kraje.
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Vidoule představuje školní ukázku tabulové hory. Nemusíme proto jezdit ani do Kapského Města v Jihoafrické republice
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Botanika

Vizerka
Strmé levé úbočí zaklesnutého meandru Šáreckého potoka,
jižně od zástavby Nebušic. Jižně orientované svahy s teplomilnými porosty křovin a skalních stepí na výchozech proterozoických břidlic
Od stanice metra Bořislavka pokračujeme autobusem č. 161.
Vystoupíme na stanici Na Parcelách. Chráněné území se
rozkládá vlevo pod námi.
Přírodní památka

ev. č. 1119

Katastrální území

Dejvice, Nebušice, Vokovice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2022

Výměra

23,09 ha

Nadm. výška

238–284 m n. m.

Důvod ochrany
Skalnaté a křovinaté svahy údolí Šáreckého potoka s teplomilnou květenou.
Charakteristika
Jako v případě dalších částí Šáreckého údolí se jedná o úsek
zachovalé, esteticky i přírodovědně hodnotné krajiny na
okraji velkoměsta. Hlavním důvodem vyhlášení byla
xerotermní flóra. Z důvodu nedostatečné péče došlo
k redukci populací některých významných rostlin, např.
koniklece lučního nebo hvězdnice zlatovlásku. Přesto se
jedná o lokalitu floristicky stále značně hodnotnou. Ze
zoologického hlediska je území významné výskytem plazů
a teplomilných bezobratlých, například pavouka stepníka
rudého a řady mandelinek a nosatců.
Neživá příroda
Na jižně orientovaných svazích údolí Šáreckého potoka
vystupují proterozoické břidlice. Na nich jsou vyvinuty
protorankery, rankery až mělké kambizemě.

Kdysi sad a pastvina s teplomilnými kostřavovými trávníky,
dnes téměř celé území zarostlé křovinami a počínajícím
lesem (hloh, růže, dub, jasan). Vývoj směřuje k břekové
doubravě. Na skalních sucích společenstva s chmerkem
vytrvalým, na úpatí lemové společenstvo kakostu krvavého
a třemdavy bílé. Vyskytuje se tu vzácná růže keltská (galská)
a řebříček sličný.
Zoologie
Z lokality jsou uváděny následující ohrožené druhy živočichů:
z bezobratlých pavouk stepník rudý, střevlíček Cymindis
axillaris, brouk z čeledi Anthribidae Choragus sheppardi,
řada mandelinek a nosatců. Na lesní porost je vázán střevlík
zahradní.
Z reliktních fytofágních brouků jsou zde z mandelinkovitých
Cryptocephalus pygmaeus, Psylliodes instabilis, z nosatcovitých Apion penetrans a bezkřídlí stepní Trachyphloeus
spinimanus. V minulých letech se na lokalitě podařilo zaevidovat celkem 513 druhů motýlů. Z hlediska lepidopterologického však patří území mezi méně hodnotné, což je dáno
dlouhodobě zanedbanou péčí o stepní biotopy, které kromě
drobných enkláv na skalních výchozech jsou zarostlé náletovými dřevinami. Přes tuto skutečnost je i dnes možno se
na biotopech přírodní památky setkat se vzácnými druhy
motýlů, jako např. drobníčkem (Stigmella carpinella) a vzpřímenkou (Parornix carpinella) žijícími na listech habru, minovníčkem (Tischeria decidua) žijícím na dubu a (Tischeria
gaunacella) žijícím na trnce, člunkovcem hajním (Ypsolopha
mucronella) na brslenu evropském, skvrnuškou hadincovou
(Ethmia terminella) žijící na skalní stepi na hadinci obecném.
Zajímavý je výskyt pouzdrovníčka ušnicového. Dále zde žije
pouzdrovníček ptačincový. Území je biotopem krásně
zbarveného obaleče babykového, vzácného modráska rozchodníkového, teplomilné píďalky očkovce rudopásného
a naopak chladnomilné píďalky žlutohlavé. Za pozornost stojí
nález lokální píďaličky lipové. Výskyt tohoto druhu v Praze je
velmi vzácný. Z plazů zde žije užovka hladká a ještěrka
obecná.
Na lokalitě hnízdí ptáci křovin, z méně běžných ťuhýk obecný
a ť. šedý
Lesnictví

Vizerka

V území se nevyskytují žádné lesní pozemky, přestože má
území na značné své části v důsledku dlouhodobé sukcese
charakter lesa. Tento fakt výrazně usnadňuje provedení
navržených managementových opatření.
Péče o území
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Vzhledem k tomu, že je toto chráněné území v soukromém
vlastnictví, probíhá jednání o údržbě s vlastníkem. V současné době je aktuální především odstraňování křovin.

V chráněném území místy vystupují starohorní břidlice. Kolem nich je vyvinuto společenstvo teplomilných rostlin a živočichů

Motýli jako indikátory hodnoty území
Metoda hodnocení kvality biotopů na základě zastoupení
motýlích druhů jako indikátorů vychází z hodnocení motýlích
druhů z několika hledisek. Tím se liší od přístupů použitých pro
hodnocení indikačního významu v případě jiných skupin organismů indikačně významných (pavouků, střevlíků, drabčíků),
které se omezují na pouhé hodnocení vazby druhů na stanoviště. Zvolený přístup vyzdvihuje kromě vazby druhu na určitý
typ biotopu také vazbu na živnou rostlinu a četnost výskytu (na
základě současných znalostí) druhu v podmínkách České republiky. Tato vzájemná provázanost hodnocených charakteristik (stanoviště – rostlina – vzácnost) do značné míry snižuje
míru rizika neobjektivního posuzování indikačního významu
jednotlivých druhů.

Vysvětlení stupňů indikačního významu
Indikátor 1. stupně – indikačně nanejvýš významné druhy zasluhující v mnohých případech zákonnou ochranu na stupni
kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený ve smyslu Vyhlášky
č. 395/92 Sb.
Indikátor 2. stupně – indikačně velmi významné druhy, v některých případech zasluhující zákonnou ochranu.
Indikátor 3. stupně – indikačně významné druhy, ve výjimečných případech zasluhující zákonnou ochranu.
Indikátor 4. stupně – obecně rozšířené a hojné druhy indikačně
nevýznamné.
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Zlatnice
Západně orientovaný skalnatý svah pravého břehu
Šáreckého potoka. Asi 150 metrů severozápadně od křižovatky ulic Zlatnice a Soborská.
Od stanice metra Dejvická jedeme autobusem č. 116.
Vystoupíme na stanici Kuliška a dáme se vpravo vzhůru
značenou cestou. Po levé straně se v lesním porostu rozkládá
chráněné území.
Přírodní památka

ev. č. 532

Katastrální území

Dejvice

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2022

Výměra

3,27 ha

Nadm. výška

216–296 m n. m.

Důvod ochrany
Skalnatý ostroh s vřesovištěm a některými chráněnými druhy
rostlin – význačný krajinný útvar.
Charakteristika
Území je tvořeno proterozoickými břidlicemi s vložkami
buližníků. Takřka celý hřbet je zalesněn, díky čemuž již není
tak výrazným krajinným prvkem jako dříve.
Dlouhodobou pastvou stabilizované společenstvo vřesu
s některými teplomilnými druhy postupně zestárlo a keříčky
vřesu většinou odumřely. V současné době probíhá nástup
dřevin, ale i spontánní obnova vřesu ze semenné banky.
Kolem pěšiny stoupající na hřbítek se zachovaly náznaky
teplomilné acidofilní doubravy. Na zbývající rozloze se
vyskytují lesy různé zachovalosti, kyselé doubravy, dubohabřiny, až vyslovené kulticenózy, které již nikterak nesouvisejí s hlavním předmětem ochrany.
GPS: 50.1272733N, 14.5753633E

Zlatnice
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Neživá příroda
Výrazným geomorfologickým útvarem je hřbet, kde z proterozoických břidlic kralupsko-zbraslavského souvrství
vystupují buližníky.
Botanika
Hlavním motivem ochrany je vřesoviště na k severu orientovaném prudkém svahu. Toto vřesoviště je již odumřelé,
přičemž v posledních letech probíhají kroky na jeho zmlazení.
Příčina odumření není zcela jasně vysvětlena, může se na
něm podílet více faktorů (absence pastvy a hromadění
humusu, zastínění lokality a rozvoj mechového patra, spady
dusíku). Na jihozápadních až severozápadních svazích se
vyskytují náznaky acidofilní teplomilné doubravy se zakrslými duby a vzrostlými jeřáby břeky. Je sporné, nakolik zde
má toto lesní společenstvo kontinuitu a nakolik se vytvořilo
zcela nově na místě dřívějších suchých pastvin. Značná
chudost na druhy teplomilných lesů v bylinném patře
napovídá spíše druhé možnosti. V horní části vřesoviště, na
okraji této doubravy se vyskytuje charakteristický teplomilný
druh bělozářka liliovitá. Z dalších teplomilných druhů se
v území vyskytují trýzel škardolistý, máčka ladní, ožanka
kalamandra, které rostou ve fragmentech xerotermních
trávníků. Dominantu tu tvoří kostřava žlábkatá. V poslední
době obohatily území další druhy – např. česnek viničný
a prvosenka jarní.

V chráněném území jsou dnes již jen malé zbytky přirozených lesostepních společenstev

Zoologie
Na stepních biotopech se vyskytuje několik pozoruhodných
vzácných druhů bezobratlých, z motýlů modrásek rozchodníkový a otakárek ovocný a částečně na lesní porosty vázaní
batolec červený a bělopásek dvouřadý. Z nosatcovitých velmi
lokální Tychius lineatulus, dále Apion penetrans a Brachysomus echinatus, z mandelinkovitých Coptocephala rubicunda, ze střevlíkovitých Ophonus melletii. Na samotné vřesoviště jsou vázáni střevlíci Notiophilus hypocrita a Amara
infima a typické mandelinky Lochmaea suturalis a Altica
oleracea breddini. Malakologicky je vlastní vřesoviště téměř
sterilní – měkkýši jsou soustředěni převážně do zalesněného
žlebu na západním okraji území, kde se rozvinulo pro území
Prahy typické druhotné společenstvo s přizpůsobivými
lesními druhy jako Ena obscura, Monachoides incarnatus aj.
V těchto místech se vyskytují i lesní nosatci Brachysomus
echinatus a Barypeithes pellucidus. Z obratlovců jsou zde
běžné druhy jako je brhlík lesní nebo veverka obecná.
Lesnictví
Lesní porosty různého stanovištního charakteru bez výraznější ochranářské hodnoty. Nachází se zde kus smrčiny
(nad studánkou), pod studánkou vlhké lado s mohutnou

vrbou Salix alba x fragilis a pod plochou vřesoviště stromové
porosty s hojnou třešní, které vznikly sukcesí na dřívějším
cenném suchém trávníku. Bylinný podrost je vcelku ruderální, na vlhčích místech např. s výskytem netýkavky malokvěté a čistcem lesním. Prochází tudy také přístupová
pěšina, která do území vstupuje u studánky se starým
zděným klenutým přístřeškem a poté stoupá do svahu.
Starší výsadba modřínu s dubem (50 %). V bylinném patře
hojně vlaštovičník větší a dále vzácně mahónie. Les s hojným
akátem, jasanem a příměsí modřínu.
Péče o území
Historicky se v území les, resp. lesní dřeviny vyskytovaly jen
ve velmi malé míře (pokud vůbec). Území bylo využíváno jako
pastvina a sad. Dnešní lesní porosty jsou až výsledkem výsadeb od 20. do 60. let minulého století a spontánní sukcese.
Zároveň s výsadbami byla provedena i změna druhu pozemku v katastru nemovitostí na lesní pozemky, což je však
v rozporu s hlavním předmětem ochrany a v budoucnu může
být potenciálním zdrojem potíží při provádění potřebné péče
o území. Odstraňování dřevin z vřesoviště a suchých trávníků
může být považováno za „vytváření holin“.
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termních druhů rostlin a živočichů.

Zmrzlík
Tři plochy spojené ochranným pásmem v pramenné oblasti
Mlýnského (Kopaninského potoka) mezi osadou Zmrzlík
a Zadní Kopaninou.
Od stanice metra Luka jedeme autobusem č. 255. Vystoupíme na stanici Zmrzlík. Chráněné území se rozkládá na
stráních asi 200 metrů před námi.
Přírodní památka

ev. č. 1125

Katastrální území

Radotín, Slivenec,
Zadní Kopanina

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2011–2020

Výměra

16,35 ha

Nadm. výška

280–344 m n. m.

Důvod ochrany
Terénní zářezy v pramenné oblasti Kopaninského potoka,
geologické profily v kopaninském souvrství siluru, úsek staré
zemědělské krajiny s vegetační mozaikou pastvin, zalesněných roklí a mokřadů podél vodotečí.
Charakteristika
Vápencové stráňky v pramenné oblasti Mlýnského potoka
včetně stržovitých mělkých údolíček a svahy zčásti krytými
spraší a splachovými hlínami jižně od Řeporyj. Nejjižnější je
skalní útvar podél boční rokle na pravém břehu Mlýnského
potoka. Prostřední část je skalní výchoz mezi silnicí do Zadní
Kopaniny a cestou do spodní části Zadní Kopaniny. Hlavní
částí jsou svahy na levém břehu Mlýnského potoka,
východně od Zadní Kopaniny proti proudu potoka až ke
Zmrzlíku. K východu vybíhá tato část Draskou roklí. Jde
vesměs o bývalé pastviny, které nepochybně vznikly již
v prehistorických dobách a na něž pronikla řada xero-

Území se částečně rozkládá na CHKO Český kras a je součástí
Evropsky významné lokality Radotínské údolí.
Neživá příroda
Území je tvořeno svrchnosilurskými až spodnodevonskými
sedimenty, které jsou zvrásněné do tzv. brachyantiklinály
Škrábku v okolí Zmrzlíku a na jihu do překocené kopaninské
synklinály. Z vývojového hlediska patří usazeniny siluru ke
střednímu segmentu pražské pánve. Území je významné tím,
že se v okolí Zadní Kopaniny nachází typická lokalita oblastní
litostratigrafické jednotky – kopaninského souvrství (ludlow,
silur). Nadloží kopaninského souvrství tvoří hlavonožcové
vápence požárského souvrství (přídolí, silur). V jižní části
vystupují i vápence lochkovského souvrství (spodní devon).
Nachází se tu několik význačných nalezišť zkamenělin,
známých již Joachimu Barrandovi, který odtud popsal řadu
druhů. Nejstarší sedimenty – hnědé, špatně štěpné břidlice
spodních poloh kopaninského souvrství (ludlow, svrchní
silur) – vycházejí v nejjižnější části nad boční roklí na pravém
břehu Mlýnského potoka. Převážně graptolitovou faunu
(např. Saetograptus chimaera) doprovázejí často v úplných
exemplářích trilobiti Cromus beaumonti a Acanthalomina
minuta. V břidlicích je také uloženo těleso bazaltového
mandlovce s tufy, které představuje jeden z nejmladších
výlevů bazaltu v siluru pražské pánve. V nadloží břidlic se
vyskytuje několik lavic vápenců rozdílného složení. Mocné
lavice dolomitizovaných vápenců s hlavonožci byly těženy
v Jirasově lomu a tvoří rovněž výchozy na východním konci
Draské rokle. Obsahují trilobita Cromus beaumonti.
V prostřední části pod silnicí v Zadní Kopanině je nejlépe
odkryta vrstva hlavonožcových vápenců nadložního požárského souvrství s usměrněnými hlavonožci druhu Ortocycloceras fluminese (přídolí, svrchní silur). Lochkovské souvrství
(spodní devon) na povrch vystupuje pouze skálou nad silnicí,
tvořenou masivními scyphocrinitovými vápenci s mlžem
Patrocardia evolvens.
Těžil se zde vápenec do roku 1940. Z části pro
výrobu obkladových desek „kopaninského
mramoru“ se zpracováním v místní kamenické dílně, z části na těžbu vápence na
výrobu vápna a jako stavební materiál.
Botanika
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Území představuje mozaiku ekosystémů
vázaných na údolní fenomén Mlýnského
potoka. Nachází se uprostřed mírně zvlněné
třetihorní paroviny s převažujícími polními
kulturami a tedy i nízkým počtem rostlinných a živočišných druhů i vegetačních
jednotek. Velká diverzita stanovišť i živé
složky v údolí Mlýnského potoka a přilehlé

Teplomilné pastviny s hlaváček bledožlutým a válečkou prapořitou. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras

Draské rokle tak ostře kontrastuje s jednotvárností okolní
krajiny. Jsou zde tři dílčí ekosystémy: (semi)xerotermní
travinobylinné vegetace, nivy potoka a lesní. Ochranářsky
nejhodnotnější je ekosystém xerotermní. Roste tu např. kavyl
Ivanův, smělek štíhlý, hvězdnice zlatovlásek, zvonek
boloňský.
Zoologie
Z hlediska motýlů jde o biotop s vysokým počtem
stenotopních druhů, především indikátorů 2. stupně,
vázaných na floristicky bohaté sveřepové louky. Z celkového
počtu 865 druhů motýlů patří 7 druhů (0,81 %) mezi
indikátory 1. stupně, 69 druhů (7,98 %) mezi indikátory
2. stupně (modrásek východní, modrásek bělopásný, okáč
metlicový, dále oba druhy otakárků).
Žijí zde mimo jiné plži páskovka žíhaná a žitovka obilná.
Z pavouků se tu vyskytují vzácní teplomilní běžníci druhu
Ozyptila nigrita. Z plazů zde byla zastižena užovka hladká.
Lesnictví
V terénních zářezech jsou vyvinuty lesní porosty jako mlaziny
nebo kultury trnovníku akátu a borovice černé. Pouze malá
část roklí v prameništi potoka je zalesněna z části s nevhod-

nou dřevinnou skladbou s podílem trnovníku akátu a borovice černé. Jde o nedávné druhotné zalesnění.
Péče o území
V místě přírodní památky dochází k částečnému překryvu
s územím chráněné krajinné oblasti Český kras. Z hlediska
péče o lokalitu se zde podílejí dva subjekty. Správa CHKO
Český kras a Odbor ochrany prostředí MHMP. Území je
tvořeno velkým množstvím parcel se spoustou soukromých
vlastníků, což administrativně péči komplikuje.
V současnosti jsou zde udržovány tři lokality s charakterem
skalních stepí, s jedním až dvěma termíny kosení v roce
s uložením pokosené hmoty na místní komposty. Jsou
udržovány dva skalní profily, jeden se nachází nad bývalým
vápencovým lomem (Jirasův lom) a druhý v zářezu místní
komunikace směrem do lokality „V chaloupkách“ ke
komunikaci ze Zmrzlíku do Radotínského údolí. Zbytek území
je udržován jako pastviny koní tří zdejších chovatelů –
jezdeckých klubů. Pozemky jsou z části koseny se sušením
sena pro koně. Původní pastva koz a ovcí byla nahrazena
z ochranářského hlediska méně vhodnou a navíc občas příliš
intenzivní pastvou koní.
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živičné vápence s proplástky černošedých břidlic. Výše jsou
břidličnaté rohovce, které v nejvyšší části polohy přecházejí
do černošedých a šedohnědých břidlic. 1,6 m nad bází polohy
je 7–10 cm mocná vložka jemně zrnitého šedého živičného
vápence. Tato poloha obsahuje jen chudou faunu. Na rohovcovou polohu nasedá několik centimetrů mocná poloha
rozpadavých, silně drcených šedohnědých břidlic a nad ní je
asi 1–2 cm mocná poloha šedých břidlic, přeplněná silně
deformovanými zbytky neurčitelných mlžů. Nad ní je vrstva
3–5 cm mocná, tvořená žlutavě zvětralým vápencem a obsahující hojnou faunu goniatitů, mlžů a tentakulitů s vůdčím
druhem Nowakia otomari. Objevují se i první poměrně hojné
zbytky suchozemské flóry. Tuto spodní část srbského
souvrství, tvořící nadloží chotečských vápenců, řadí Chlupáč
ke kačáckým vrstvám srbského souvrství. Nadloží tvoří
souvrství zelenošedých siltových, místy jemně slídnatých
břidlic. Směrem do nadloží přibývá písčitý obsah, který se
projevuje vkládáním tenkých, zprvu jen několik milimetrů
mocných pískovcových vložek. Vyšší polohy již mají typický
flyšový charakter – střídání poloh siltových břidlic s polohami
zelenošedých pískovců.

Železniční zářez
Zářez železniční trati Praha-Rudná-Beroun severozápadně od
mimoúrovňového křížení s tratí Praha-Hostivice-Rudná.
Od stanice metra Anděl použijeme autobus č. 120.
Vystoupíme na zastávce Nádraží Hlubočepy a jdeme ve
směru jízdy Sliveneckou a pak Kosořskou ulicí. Asi po 200
metrech uhýbáme vlevo cestou k můstku přes železniční trať.
Chráněné území je pod námi.
Přírodní památka

ev. č. 1106

Katastrální území

Hlubočepy

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,55 ha

Nadm. výška

200–230 m n. m.

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil mezi chotečským a srbským souvrstvím devonu, klasické naleziště flory a fauny Joachima
Barranda.

Fauna se v této části odkryvu vyskytuje zejména v nejspodnější vrstvě (10–15 cm mocné) zelenohnědých pevnějších
siltových břidlic. Společenstvo tvoří trilobit Aulacopleura
inexpectata, různí goniatiti, gastropodi, mlži, tentakuliti
a hyolit Orthotheca ultima. Hojně se ve spodní části souvrství
zelenošedých břidlic, (roblínské vrstvy), vyskytují zbytky
flóry. Území je klasickým nalezištěm fauny a flóry spodních
poloh srbského souvrství. Z kačáckých vrstev uveďme např.
goniatity Agoniatites costulatus, Agoniatites holzapfeli,
hlavonožce Orthoceras equisetum, tentakulity Nowakia
otomari, Styliolina laevis a mlže Lunulacardium reminiscens.
Z báze roblínských vrstev např. trilobity Aulacopleura
inexpectata a Helioharpes transiens.

Charakteristika
Železniční zářez jako geologický profil byl odkryt v souvislosti
se stavbou železniční trati v poslední čtvrtině 19. století.
Do terénu se zde hluboko zařezává železniční trať tzv. Pražsko-duchcovské dráhy ve směru na Beroun a Rakovník, zprovozněné v tomto úseku v roce 1873. Jedná se též o jedno
z klasických nalezišť Joachima Barranda.
Neživá příroda
Nejlépe je celý geologický profil odkryt
v západní stěně zářezu trati na Rudnou.
Nejstarší horniny vycházejí v nejjižnější
části stěny. Jsou to nejvyšší polohy
chotečského souvrství (eifel, střední
devon), tvořené dobře vrstevnatými
tmavě šedými, nečistými, většinou
zrnitými vápenci s rohovci (radiolarity)
a s vzácnou makrofaunou. Nejčastěji
jsou nalézáni konodonti zóny Nowakia
chlupaciana.
Následuje srbské souvrství (givet,
střední devon). Na bázi je vyvinuta tzv.
rohovcová poloha. Je to 2,2–2,3 m
mocná poloha tence vrstevnatých
šedočerných břidličnatých hornin,
ve kterých naspodu převládají silně
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Je jediným dobře přístupným profilem
hranice eifelu a givetu na území Prahy.
Jde o z celosvětového hlediska klasické
naleziště fosilní flóry, které i v budoucnu může poskytnout srovnávací
materiál pro další výzkum. Z této lokality je popsáno několik nových druhů
zkamenělin a jde tedy i o typickou lokalitu. Výchoz srbského souvrství je
jediným chráněným profilem tohoto
souvrství se spodní hranicí s výjimkou
profilu v národní přírodní rezervaci
Svatý Jan. Železniční zářez je součástí
předpolí železničních viaduktů, které
samy o sobě představují unikátní
technické památky železničního stavitelství 19. století.

Při stavbě železniční trati v 19. století byl odkryt klasický profil devonskými horninami

Botanika

Péče o území

Z botanického hlediska jsou nejcennějšími společenstva
xerothermních trávníků. Za poslední dobu došlo zřejmě
k dalšímu ochuzení lokality. Byly zjištěny většinou druhy
běžné, některé dokonce ruderální např. chrpa latnatá, pcháč
rolní, tolice srpovitá a šalvěj luční.

V souvislosti s provozem železnice v minulosti lze v území
předpokládat minulý vliv požárů, který eliminoval rozvoj
dřevinné vegetace. Území bylo rovněž spásáno.

Zoologie
V území neproběhl zoologický průzkum.
Lesnictví
Lesík ve svahu má charakter suťového porostu s převažujícím
javorem a jasanem. Je žádoucí občas odstranit vysoké stromy
zastiňující fragmenty teplomilných trávníků.

Na plochách nad zářezem se nacházejí fragmenty teplomilných trávníků. Jsou to vlastně drobné pozůstatky dřívějších luk, kdy území bylo jako louky využíváno a bylo také
vypásáno. Travní porost je pokosen jednou, až dvakrát ročně,
přičemž menší části bývají ponechány nepokoseny pro dokončení vývojových stadii některých druhů hmyzu. Podle potřeby je profil zářezu udržován bez vegetace. Z okolního porostu dřevin jsou průběžně odstraňovány trnovníky akáty.
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Přírodní parky
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny pamatuje v § 12 také na ochranu krajinného rázu.
Tím je myšlena zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, která je chráněna
před činností snižující jejich estetickou a přírodní hodnotu.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany
přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park
a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení jeho stavu. Je však
třeba upozornit, že přírodní parky nejsou chráněná území.

DRAHAŇ - TROJA

ŠÁRKA - LYSOLAJE

SMETANKA

KLÁNOVICE - ČIHADLA

KOŠÍŘE - MOTOL
PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ

HOSTIVAŘ - ZÁBĚHLICE

ŘÍČANKA

RADOTÍNSKO - CHUCHELSKÝ HÁJ
BOTIČ - MILÍČOV
ROKYTKA

MODŘANSKÁ ROKLE - CHOLUPICE

Přírodní parky v duchu tohoto zákona odpovídají dřívějším
oblastem klidu. Již vyhlášené oblasti klidu byly podle § 90
uvedeného zákona automaticky prohlášeny za přírodní
parky. V současné době je v České republice přes sto
přírodních parků, na území Prahy dvanáct. V našem hlavním
městě je význam přírodních parků mnohem větší než v jiných
částech ČR. Právě v rámci administrativních hranic velkoměsta bylo možno tímto způsobem chránit větší celky dosud
méně narušené krajiny. Přírodní parky by měly přispět ke
zlepšení životního prostředí města, měly by fungovat jako
účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a konečně
je možno je využívat i pro rekreační účely. Svým způsobem
tedy přírodní parky v Praze fungují obdobně jako chráněné
krajinné oblasti v jiných částech ČR.
Na levém břehu Vltavy se nacházejí tyto přírodní parky:
Košíře-Motol (MČ Praha 5 a 13) – dominantou tohoto přírodního parku je tabulová hora Vidoule (zvláště chráněné
území). Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní komplex v okolí
motolského krematoria včetně dalších zvláště chráněných
území.
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Prokopské a Dalejské údolí (MČ Praha 5, 13, Řeporyje a Slivenec) – pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů především na vápencích. Je zde celá řada zvláště
chráněných území, z nichž některá (např. národní přírodní
památka Požáry) obsahují velmi cenné geologické profily
s bohatými nálezy zkamenělin a mají celosvětový význam.
Především skalní výchozy a svahy orientované k jihu hostí
celou řadu vzácných teplomilných rostlin, jako je např.
koniklec luční načernalý, více druhů kavylů či mochna písečná. Velmi bohatá jsou společenstva bezobratlých živočichů –
brouků, motýlů či plžů.

Radotínsko-Chuchelský háj (MČ Praha 16, Lochkov, Řeporyje, Slivenec a Velká Chuchle) – navazuje na chráněnou
krajinnou oblast Český kras. Jedná se z přírodovědeckého
hlediska o jedno z nejcennějších území Prahy. Význam území
spočívá v zachovalém přírodním prostředí, které je díky své
krasové geomorfologii esteticky výrazné a vytváří jeden ze
zásadních fenoménů celého pražského prostoru. Jeho součástí je řada zvláště chráněných území s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Při botanickém průzkumu
zde bylo zjištěno několik set druhů vyšších rostlin, k nejvzácnějším patří kavyl Ivanův, včelník rakouský, či třemdava
bílá.
Šárka-Lysolaje (MČ Praha 6, Lysolaje a Nebušice) – osou
tohoto přírodního parku je tok Šáreckého potoka, při jehož
březích leží celá řada důležitých zvláště chráněných území
počínaje Divokou Šárkou a konče Podbabskými skalami. Ve
svém celku představuje tento přírodní park pravděpodobně
nejzachovalejší přírodní oblast Prahy (není narušena ani větší
těžbou kamene) umožňující celodenní vycházku přírodními
komplexy vlastně jen v malé vzdálenosti od centra Prahy.

Název přírodního parku Nařízení RHMP Rozloha [ha]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Botič-Milíčov
Říčanka
Radotínsko-Chuchelský háj
Šárka-Lysolaje
Drahaň-Troja
Hostivař-Záběhlice
Rokytka
Modřanská rokle-Cholupice
Košíře-Motol
Klánovice-Čihadla
Prokopské a Dalejské údolí
Smetanka

10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014
10/2014

823,7
407,7
894,4
1 004,9
578,8
423,1
136,5
1 707,5
354,4
2 198,9
652,5
150,1

Vrcholová partie přírodní památky Zlatnice
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Košíře-Motol
Vyhlášen v roce 1991 na ploše 354,4 ha.
Dominantou tohoto přírodního parku je tabulová hora
Vidoule (zvláště chráněné území).
Okolní lesní pozemky
zahrnují i lesní
komplex v okolí
motolského
krematoria včetně
dalších zvláště
chráněných území.

Dominantou tohoto přírodního parku je tabulová hora
Vidoule (zvláště chráněné území). Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní komplex v okolí motolského krematoria včetně
dalších zvláště chráněných území.
Přírodní park menší rozlohy zahrnuje rozsáhlou nezastavěnou enklávu na pravém členitém svahu motolského úvalu od
motolského krematoria na západě po zástavbu Na Cibulce
včetně celé stolové hory Vidoule (371 m n. m.). K parku patří
i úzký pás, který se táhne od Vidoule přes Šmukýřku do údolí,
jímž prochází Jinonická ulice, včetně nezastavěných kopců
lemujících jižní okraj Košíř pod Šalamounkou a kolem
Bulovky. V současné době je většina plochy uměle zalesněna
porosty různého, často nepřirozeného složení, které však
zahrnují zbytky původních kyselých doubrav a dubohabřin
v údolí u Cibulky a na jednotlivých návrších směrem ke
krematoriu. Většinu plochy budují ordovické břidlice a pískovce letenského souvrství, v západní části je v železničním
zářezu odkryto dobrotivské a libeňské souvrství s polohou
tvrdých řevnických křemenců na jejich rozhraní. Jde o významné naleziště zkamenělin a geologický odkryv, dnes
chráněný jako přírodní památka Motolský ordovik.

májovým. Bez tradičního využívání tyto porosty zanikají.
Chráněny jsou okrajové hrany stolové hory Vidoule (přírodní
památka Vidoule) lemované starými opuštěnými lomy
v druhohorních křídových pískovcích (cenoman) s kulisou
starých dubů na východní straně a stepními trávníky na
jižním odvráceném svahu. Význam mají i staré smíšené
porosty pod usedlostí Cibulka, v nichž se vyskytuje řada
mohutných starých stromů a kde se nachází i menší potoční
luh. Tyto lesní partie byly v minulosti několikrát upravovány.
Období rozkvětu zažil areál v první polovině 19. stol., kdy bylo
celé území parkově upraveno a v romantickém duchu
doplněno řadou drobných staveb se sochami, pavilonkem
a rozhlednou. Tato úprava, vzhledem k dlouhodobé absenci
údržby, je dnes zastřena a stejně jako usedlost Cibulka čeká
na rekonstrukci. Základní kompozice romantického díla je
dána dramatickou modelací terénu a tak i v současné době
stojí park, či spíše jeho torzo, za návštěvu. K přírodnímu parku
patří i niva Motolského potoka s lukami a břehovými porosty
na sever od vozovny a níže.
Krajinnou dominantou přírodního parku je přírodní památka
Vidoule. Tvoří ji vodorovně uložené vrstvy druhohorních
pískovců a opuk, ve kterých se nacházejí zkameněliny mořských svrchnokřídových mlžů (Inoceramus sp.). Geologický
podklad je neúživný a proto zde převládá poloruderální
vegetace, která přechází až do společenstev stepního
charakteru. Na tato společenstva jsou vázány četné druhy
bezobratlých teplomilných živočichů (střevlíčci, mandelinky
a štítonoši). V keřovém porostu hnízdí nejrůznější druhy
ptáků, např. strnad obecný, pěnice černohlavá či drozd
zpěvný. Pískovce jsou na některých místech těženy v minilůmcích, čímž vznikly i drobné jeskyně. Ty se stávají dočasným domovem bezdomovců a vlastně tak nechtěně
rekonstruují poměry před desítkami tisíc let.
Nad údolím Motolského potoka nedaleko motolského
krematoria se vypíná malý, ale výrazný pahorek tvořený
prvohorními čediči. Tvoří jednu část přírodní památky
Kalvárie v Motole. Úživný podklad hostí teplomilnou květenu
s česnekem chlumním, chrpou chlumní a bělozářkou
liliovitou.

Z půd převažují kambizemě a hnědozemě s četnými ploškami
rankerů i glejových půd. V západním cípu území přírodního
parku vystupují v tektonicky izolované kře podél významného pražského zlomu horniny silurského motolského
souvrství a především bazalty budující skalní útvar Kalvárie, Je zde i útočiště drobných bezobratlých živočichů jako je např.
pokrytý porostem pěchavy vápnomilné s řadou vzácných plž páskovka žíhaná. Z ptáků zde hnízdí např. drozd zpěvný,
xerotermních rostlin, k nimž patří česnek tuhý, bělozářka budníček menší či mlynařík dlouhoocasý.
Přírodní památka Motolský
liliovitá a chrpa chlumní. Severně
Řepy
ordovik představuje vlastně
od trati leží zářez údolí přírodní
typickou městskou „divočinu“.
památky U Hájů (již mimo území
Kalvárie v Motole
Motolský ordovik
Ačkoli chráněným územím
přírodního parku), kde ve svahu
Praha 13
prochází železniční trať, je jen
vystupují vápnité prameny, na kteVidoule
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
zřídka navštěvované, neboť leží
rých bylo vyvinuto menší slatiniště
PŘÍRODNÍHO PARKU
Praha 5
v odlehlé části města za motols ostřicí Davallovou a s prstnatcem
KOŠÍŘE - MOTOL
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ským krematoriem. Pro návštěvu
přírodní památky se rozhodně
vyplatí vybavit se plánem Prahy,
abychom se neztratili. Odměnou
nám budou výchozy mohutných
vrstev a krajina, která působí tak
trochu pustým a určitě romantickým dojmem. Vůdčím motivem
ochrany je geologie – zachování
prvohorních vrstev ordoviku (hranice stupňů dobrotiv, beroun), které představují i naleziště trilobitů.
Na neúživných křemencích a břidlicích se rozvinulo společenstvo
vřesu. Z ptáků zde hnízdí např.
strakapoud velký, drozd zpěvný
a sedmihlásek hajní.
Při výčtu přírodních hodnot nesmíme zapomenout ani na golfové
hřiště, které tvoří střední část
přírodního parku. Existuje zde již
desítky let a dokazuje, že zvláště
v městském a příměstském prostředí nemusí být sportovní aktivity
v rozporu se zájmy ochrany přírody.
Mohou představovat jeden z prvků
přírodního prostředí, když se vlastně jedná do značné míry o umělý
biotop, který má specifické podmínky a vyžaduje takové obhospodařování, které by zajistilo jeho
správnou funkci.
Příroda ve městě má jiné parametry než volná krajina. V posledních desítkách let se však paradoxně enklávy přírody ve městech
stávají útočišti rostlin a živočichů z volné krajiny, kde se
obecné životní podmínky zhoršily natolik, že již mnoha
druhům nevyhovují.
Přírodní park představuje poměrně zajímavý krajinný celek,

Výchozy cenomanských pískovců na hraně tabulové hory v přírodní
památce Vidoule

který v současné době slouží především k rekreaci obyvatel
okolních čtvrtí, ale po případné regeneraci parku Cibulka
může být celoměstsky atraktivní.

Chráněná území ČR II
V roce 1997 v rámci Grantu hl. m. Prahy vyšla vůbec první publikace o chráněných územích Prahy. Kniha formátu A4 se 156
stranami byla určena především pro střední školy a zaznamenala velký úspěch. Je až s podivem, že o knihu je stále zájem
a je možno ji získat ještě v současné době, i když k dispozici je již
pouze několik desítek exemplářů.

Kniha má poměrně rozsáhlé a přitom srozumitelně napsané
obecné kapitoly (Geologické poměry, Zkameněliny, Povrch,
Podzemí, Půdy, Květena, Zvířena, Zeleň atd.) a tak se stala
vítanou pomůckou výuky přírodopisu se zaměřením na přírodní
prostředí Prahy.
Vítaný je i slovníček odborných výrazů.
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Prokopské a Dalejské údolí
Vyhlášen v roce 1993 na ploše 652,5 ha.
Středně velký přírodní park leží na jihozápadě Prahy, kde
pokrývá celou oblast Dalejského
a Prokopského údolí, od
Řeporyj a Nových
Butovic až po Zlíchov
nedaleko ústí Dalejského potoka do
Vltavy. Je to
pozoruhodný komplex
přírodovědecky cenných
ekosystémů, vyskytujících
se především na vápencích.
Je zde celá řada zvláště chráněných území, z nichž některá
(např. národní přírodní památka Požáry) obsahují velmi
cenné geologické profily s bohatými nálezy zkamenělin
a mají celosvětový význam.
Leží na jihozápadě Prahy a zaujímá celou oblast Dalejského
a Prokopského údolí, od Řeporyj a Nových Butovic až po
Zlíchov. Území budují horniny siluru a devonu, především
vápence. Vyskytují se i břidlice a sopečné horniny (diabasy
a jejich tufy), které jsou součástí podmořské silurské novoveské sopky. Údolní zářez i postranní rokle mají většinou
strmé svahy se skalními výchozy. V dolní, východní části
přírodního parku je výškový rozdíl mezi plošinou a dnem
údolí více než sto metrů. Svahy jsou členité, což je podmíněno různou odolností hornin proti erozi. Snížené partie,
tvořící často svahové stupně a sedla, obvykle odpovídají
břidlicím, skály a dílčí vyvýšeniny odolnějším vápencům.
Vystupuje zde celá řada pozoruhodných útvarů, jako je strmý
nárazový svah na soutoku Dalejského a Prokopského potoka,
tzv. Klukovický amfiteátr s protilehlým vrchem Špičákem,
hřebeny Bílých skal lemující ostrožnu Butovického hradiště,
mohutný masiv Dívčích hradů nad Zlíchovem, bizarně
formované holé skalky diabasových aglomerátů novoveské
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sopky zvané Hemrovy skály či Bílá rokle u hlubočepského
hřbitova. Reliéf je silně ovlivněn mnoha lomy různého typu
i stáří. Jsou to strmě spadající vrstevní lavice, odkryté výběrovou těžbou v nejstarších dobách, např. umělý kaňon
u Jezírka vzniklý vytěžením svisle vztyčených lavic třebotovských vápenců spodního devonu, monumentální hladké
stěny Vysoké i nedávno opuštěný Prokopský velkolom
s vysokou strmou stěnou. Jsou zde i krasové jeskyně, např.
soustava Korálových jeskyní v Klukovickém amfiteátru nebo
Hlubočepská jeskyně ve skalním stupni na návrší Bašta
s otevřenou drolinou na úpatí. Velká Prokopská jeskyně byla
zničena těžbou v Prokopském velkolomu. V rokličce východně od Klukovického amfiteátru je i menší prameniště
usazující pěnovec (Stydlá voda). Je zde pestrý půdní pokryv,
v němž se silně uplatňují rendziny, méně rankery, dále
kambizemě a hnědozemě na hlinitých podkladech.
Původní lesní vegetace se zachovala jen v Dalejském háji
proti bývalému Prokopskému velkolomu. Najdeme zde
dubohabřiny, habrové javořiny i lipojavorové porosty na
sutích, na suchých hranách i teplomilné doubravy s dubem
pýřitým, přecházející na hranách skal do otevřených ploch
s výskytem třemdavy bílé a kakostu krvavého. Na ostrožnách
skal Dalejského háje se vyskytují fragmenty šípákové
doubravy.
Na skalkách obrácených k severu jsou porosty pěchavy
vápnomilné i kdysi vysazeného lomikamene dlouholistého,
který pochází z Alp a přežívá zde již od poloviny 19. století.
Ostatní lesní porosty na okrajových pláních a některých
stráních jsou z velké části vysazené během 20. století
a pozůstávají z větší části z nevhodných dřevin, k nimž patří
trnovník akát a borovice černá. Teprve nedávno vysazené
porosty na okrajových plošinách mají složení příznivější, ale
i tak se značně liší od přirozené lesní vegetace těchto
stanovišť.
Největší hodnotu mají stepní a skalní společenstva s kavyly
a dalšími rostlinami: sasanka lesní, koniklec luční český či
devaterníček šedý.

Praha 5

Ctirad

Prokopské údolí
Pod
Žvahovem

Řeporyje

Opatřilka - Červený lom
Dalejský profil

Pod školou
U Nového
mlýna

Požáry

Železniční zářez
Barrandovské skály
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Pozoruhodná je stepní vegetace
na Hemrových skalách, kde
vystupují mezi jednotlivými
drny plochy holé horniny a kde
se hojně vyskytuje reliktní česnek tuhý. Prokopské údolí je
dodnes významným stanovištěm drobné teplomilné fauny,
především plžů, z nichž nejpozoruhodnější je odsud popsaný
neoendemický druh vřeténka
lesklá.

Amfiteatr u Klukovického koupaliště,v pozadí Butovické hradiště

Celkově je fauna bezobratlých významná ve všech skupinách,
můžeme uvést např. vzácného motýla okáče skalního. Hnízdí
zde pravidelně asi 60 druhů ptáků, např. konipas bílý i horský, červenka obecná či slavík obecný. Běžní jsou budníčci
a pěnice.
V minulých dobách bylo území osídleno na četných místech.
Z prehistorického hlediska má význam Butovické hradiště. Jedná se o slovanské hradiště,
osídlené i ve starších dobách.

U Nového mlýna, národní přírodní památku Dalejský profil
a národní přírodní památku Požáry.
Z výčtu je zřejmý mimořádný přírodovědný význam tohoto
přírodního parku, který se postupně stává přírodní oázou
v moderním intravilánu, což vede k jeho zvýšené
návštěvnosti.

Obývány byly některé jeskyně. Středověkého
původu jsou nepatrné zbytky hrádku na
Děvíně.
Přírodní park tvoří rámec celému souboru
maloplošných chráněných území, z nichž
některá mají zejména po geologické stránce
význam daleko přesahující hranice České
republiky. Nicméně většinou maloplošně
chráněná území představují i stanoviště velmi
cenných xerotermních biocenóz. Od východu
k západu se jedná o přírodní památku Ctirad,
přírodní rezervaci Prokopské údolí, přírodní
památku Opatřilka-Červený lom, národní
přírodní památku

Přírodní park má velký význam i jako objekt
naučných a mezinárodních exkurzí, především geologických, ale i biologických a v nové
době i krajinářských, protože zejména v jeho
východní části v prostoru Hlubočep se zde
kombinací přírodních útvarů, četných lomů
i komunikačních staveb vytvořil podivuhodný
krajinný obraz, který ukazuje možnosti začlenění těžebních prostorů i technických
staveb do krajiny, která si přes tyto zásahy
dosud zachovala bohatství přírodních hodnot a estetický vzhled.

Trilobit rodu Reedops
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Zřízen v roce 1990 na ploše 1392,4 ha,
rozloha od roku 2014 činí 894,41 ha.
Zahrnuje svahy údolí Vltavy a Berounky
od Barrandovských skal po
Radotínské údolí
a plynule navazuje na
chráněnou krajinnou
oblast Český kras.
Zasahuje k okraji Radotína a pokrývá údolí levostranných přítoků Radotínského potoka od Zadní
Kopaniny, Lochkova a Slavičího
údolí. Z přírodovědeckého hlediska se jedná o jedno
z nejcennějších území hl. m. Prahy.
Přírodní park navazuje na chráněnou krajinnou oblast Český
kras a pokrývá z přírodovědeckého hlediska jedno z nejcennějších území hl. m. Prahy. V r. 2014 byly hranice tohoto
přírodního parku změněny. Změna hranic byla vyvolána
částečným překryvem s Chráněnou krajinnou oblastí Český
kras, kde je již zajištěn vyšší stupeň ochrany tohoto území.
Zahrnuje svahy údolí Vltavy a Berounky od Barrandovských
skal na severu po Radotínské údolí, které tvoří jeho jihozápadní hranici, a plynule navazuje na chráněnou krajinnou
oblast Český kras. Zasahuje k okraji Radotína a pokrývá údolí
levostranných přítoků Radotínského potoka od Zadní Kopaniny, Lochkova a Slavičího údolí. Jeho součástí je řada zvláště
chráněných území.
Geologické poměry

I když jde o plošinu se zarovnaným povrchem, má celé území
členitý ráz dík hlubokým údolním zářezům, které mu při
pohledu od Vltavy a Berounky propůjčují malebný kopcovitý
vzhled. Podobně je tomu i v jednotlivých údolích, kde četné
skalní útvary nejen zpestřují krajinný obraz, ale i názorně
odkrývají geologickou stavbu této severovýchodní části
Českého krasu stejně jako v úseku Barrandovských skal na
severovýchodě parku.
K odkrytí geologické stavby přispívají i četné lomy, dnes
většinou již opuštěné, které se nacházejí v různých stupních
spontánní revitalizace. Pestrému horninovému podkladu
odpovídá i bohatství půd, mezi nimiž se vedle kambizemí
a hnědozemí na hlubších zvětralinách respektive sprašových
pokryvech uplatňuje i celá škála rendzin, pararendzin a na
prudších srázech a skalách i rankerů.
Zvláště chráněná území
Pestrý horninový podklad i členitý georeliéf se obrážejí
i v bohatství živé přírody, kterou charakterizují teplé háje od
dubohabřin po dřínové doubravy a celá škála skalních stepí,
rozrůzněných podle povahy podkladu. Tento stav vedl
k vyhlášení řady chráněných území různých kategorií.
Z maloplošných území především geologického charakteru
jde o důležité geologické profily a naleziště zkamenělin
přesahující významem hranice České republiky. V přírodním
parku leží národní přírodní památka Barrandovské skály,
národní přírodní památka Cikánka I, Cikánka II, přírodní
rezervace Homolka, přírodní rezervace Chuchelský háj,
národní přírodní památka Lochkovský profil, přírodní
památka Nad závodištěm, přírodní památka Orthocerový
lůmek, přírodní památka Radotínské skály, přírodní
rezervace Slavičí údolí a přírodní památka Zmrzlík. Již sama
tato koncentrace chráněných území ukazuje vysokou
přírodní a naučnou hodnotu parku. Část území byla
vyhlášena k ochraně celých ekosystémů, např. Slavičí údolí
nebo Chuchelský háj. Do
soustavy Natura 2000 náleBarrandovské
ží evropsky významné lokaskály
lity
Lochkovský profil a ChuChuchelský
háj
chelské háje.

Svahy obrácené k Berounce a Vltavě tvoří většinou prvohorní břidličná souvrství svrchního ordoviku, zatímco souvrství siluru a devonu vystupují dále k severozápadu i ve
svahu nad Vltavou ve výCHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
běžku parku u Chuchle. SilurPŘÍRODNÍHO PARKU
ské břidlice a vápence s žílami
RADOTÍNSKO CHUCHELSKÝ HÁJ
bazaltů (diabasů) a devonské
Slivenec
vápence i břidlice jsou názorHomolka
Zmrzlík
ně odkryty v mnoha skalních
Cikánka I-II
výchozech v bočních údolích Radotínské
údolí
Lochkovský
přítoků Vltavy a Berounky,
profil
Ortocerový lůmek
zatímco na mezilehlých plošiHvížďalka
nách jsou povětšině zakryté
Radotínské
skály
Slavičí
relikty bazálních vrstev svrchúdolí
Černé
Radotín
Klapice
ní křídy (cenomanu), popřírokle
padě třetihorními a kvartérními pokryvy.
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Flora a fauna
Praha 12

Radotínsko-Chuchelský háj
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Nad
závodištěm

Zbraslav

Při botanickém průzkumu
zde bylo zjištěno na 600
druhů vyšších rostlin, ještě
mnohem bohatší je zde
zvířena – především bezobratlí. Území je značně postiženo těžbou vápenců,
která zde probíhá i v sou-

Letecký pohled na Chuchelský háj – v centru s kostelíkem sv. Jana Nepomuckého

časné době. Na druhé straně právě při těžbě kamene byly
obnaženy vědecky velmi cenné geologické profily s celou
řadou zkamenělin prvohorních živočichů. Vzhledem k uvedenému bohatství se lze zmínit např. jen o nejvýznamnějších
skutečnostech, týkajících se bioty. Chuchelský háj představuje snad nejzachovalejší mozaiku dubohabřin, dřínových
doubrav i suťových porostů na pražském území díky plně
rozvinutému bylinnému patru, které zejména v jarním
aspektu uchvátí návštěvníka porosty kvetoucích dymnivek.
Zahrnuje v sobě i Chuchelskou skálu, kde na diabasovém
podkladě roste kosatec bezlistý, česnek tuhý i třemdava bílá.
V pásu Barrandovských skal se zachoval největší souvislý
porost bělozářky liliovité.

těžbou kamene, především vápenců, i existencí dnešní
Lochkovské cementárny na samém okraji parku, je zde
zachováno stále takové bohatství přírodních hodnot, jako
málokde v českých zemích. Území má prvořadý význam pro
krátkodobou rekreaci pražského obyvatelstva i jako cílová
oblast odborných exkurzí vysokých škol a mezinárodních
kongresů a sympozií.

Přestože území přírodního parku bylo značně dotčeno
Obraz Rudolfa Kellera z r. 1846 představuje nejen umělecké dílo, ale
i zajímavý dokument, jak před 150 lety vypadala chráněná území
Chuchelský háj a Barrandovské skály. Háj se zachoval v téměř
nezměněné podobě, jen okolí kostelíka značně zarostlo. Barrandovské
skály tehdy tvořily velkolepý geologický profil porostlý bohatou xerotermní
vegetací. Dnes je zde z větší části nevhodná akátová výsadba, která
podstatně snížila jejich přírodovědeckou i estetickou hodnotu. Tento obraz
patří k nejstarším malbám, které inspirovala krajina v blízkém okolí Prahy
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Šárka-Lysolaje
Vyhlášen v roce 1990 na ploše 1 004,9 ha.
Šárecký potok tvoří osu přírodního parku. Při jeho březích
leží celá řada zvláště chráněných území
počínaje Divokou Šárkou
a konče Podbabskými
skalami.
Ve svém celku
představuje tento
přírodní park
pravděpodobně
nejzachovalejší přírodní
oblast Prahy (není
narušena ani větší těžbou
kamene) umožňující celodenní vycházku přírodními
komplexy vlastně jen v malé vzdálenosti od centra Prahy.
Šárecký potok tvoří osu přírodního parku. Při jeho březích leží
celá řada zvláště chráněných území počínaje Divokou Šárkou
a konče Podbabskými skalami.
Ve svém celku představuje tento přírodní park pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblast Prahy (není
narušena ani větší těžbou kamene) umožňující celodenní
vycházku přírodními komplexy vlastně jen v malé vzdálenosti
od centra Prahy.

ných území mezi nimiž vyniká přírodní rezervace Divoká
Šárka a přírodní památka Housle. Z půd se uplatňují
kambizemě, hnědozemě, méně i černozemě. Jádrem Divoké
Šárky je soutěska v buližnících zvaná Džbán, za níž po
rozšířeném úseku v břidlicích následuje další soutěska mezi
mohutnými skalami Dívčího skoku a Žabáku. Stěny Džbánu
jsou obohaceny živinami z pravěkých hradišť na Šestákově
a Kozákově skále, které soutěsku svírají. Nacházíme zde
typickou květenu skalní stepi s hojnou tařicí skalní, česnekem
chlumním, bělorozchodníkem skalním a skalníkem celokrajným. Na skalních hřebenech, kam se obohacený materiál
nemohl dostat, rostou jen chudé vřesoviny s metličkou
křivolakou.
Dřeviny jsou zastoupeny zakrslými duby, břízou bělokorou
a jeřábem ptačím. Ještě v 19. století byla většina plochy parku
bezlesá. Výjimkou bylo několik lesních porostů s ochuzeným
bylinným patrem, např. Nebušický háj a porosty, tvořené
dubohabřinami nebo porosty blíže poutního kostelíka sv.
Matěje. Velká část strání byla vypásána, a proto se na řadě
míst vytvořila vřesoviště a teplomilná keřová a travnatá
společenstva s řadou vzácných druhů. K nim patří např.
křivatec český i koniklec luční český. Během času některé
plochy zarostly přirozenou sukcesí, většina však byla uměle
zalesněna, často však nevhodnými nebo cizími dřevinami,
např. smrkem ztepilým, modřínem opadavým, borovicí lesní
nebo trnovníkem akátem. Kdysi kosené, zčásti zamokřené
údolní louky dnes zarůstají vysokou vegetací a na podmáčených místech, třeba nad Jenerálkou, se mění v rákosiny.
Zejména horní část parku obklopující přírodní rezervaci
Divoká Šárka je dnes upravena jako přírodní park a patří mezi
krajinářsky nejatraktivnější okrsky pražského prostoru.
Unikátními útvary z hlediska geomorfologie jsou soutěska
Džbán a stržovitá rokle Housle, kde kdysi rostla i bohatá
stepní flóra, dnes zachovaná již jen ve zbytcích.

Rozsáhlejší území se prostírá podél Šáreckého (Litovického)
potoka od vodní nádrže Džbán po jeho ústí do Vltavy včetně
Lysolajského údolí, strže Housle, lesnatých strání Hlásku nad
Nebušicemi a dvojitého údolí spadajícího k východu směrem
od okraje letiště. Jde o významnou přírodní partii na severozápadním okraji pražského území. Jádrem je poměrně
hluboké údolí Šáreckého (Litovického) potoka ostře zaříznuté
do pevných hornin mladších starohor kralupsko-zbraslavské
skupiny. Kromě převažujících břidlic a drob zde vystupují Méně turisticky využívaná je další část Šáreckého údolí od
v podobě mohutných skal mimořádně tvrdé buližníky. Při Vizerky až k ústí Šáreckého potoka do Vltavy.
jižním okraji zasahují na území parku ordovické šárecké
Také zde se však rozkládá několik maloplošných chráněných
břidlice, těžené v cihelně na Jenerálce, a skalecké křemence,
území, která jsou většinou tvořena poměrně příkrými
dobývané v zaniklém lomu nad koupalištěm Džbán. V nejvýslunnými skalními srázy (přírodní památka Vizerka, Nad
vyšších polohách při horní hraně údolních zářezů vystupují
mlýnem a Dolní Šárka). Jsou zde chráněna teplomilná spotéměř vodorovně uložené druhohorní pískovce a písčité
lečenstva rostlin a bezslínovce (opuky) svrchní křídy,
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
obratlých živočichů.
názorně odkryté ve strži
PŘÍRODNÍHO PARKU
Z ptáků zde hnízdí např.
ŠÁRKA - LYSOLAJE
Lysolaje
Housle u Lysolaj. Členitý terén
Přední
budníček
menší, slavík
Kopanina
Dolní Šárka
s výchozy různých hornin,
Nad Mlýnem
obecný, žluna šedá a kruskalními stěnami s různou oriNebušice
tihlav
obecný.
Vizerka
entací a inverzními roklemi
Jenerálka
Přírodní památka Vizerka
Zlatnice
Divoká Šárka
podmiňuje bohatství půd i žise
rozkládá na místě usePraha 6
vé přírody, dnes chráněné
dlosti, kde byla v minulosti
v řadě maloplošných chráně154

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Letecký pohled na přírodní rezervaci Divoká Šárka, v popředí soutěska Džbánu

vinice a sad. Strmá stráň později sloužila jako pastvina. Dnes
jsou však stopy dřívějšího využívání území zastřeny a území
pozvolna zarůstá. Z hlediska ochrany přírody jsou významná
především společenstva skalních stepí, kostřavové trávníky
a společenstva s chmerkem vytrvalým. Ze zajímavých rostlin
můžeme uvést třemdavu bílou, růži galskou a řebříček sličný.
Při entomologickém průzkumu byl zjištěn mj. vzácný
střevlíček Cymindis axillaris, z motýlů žluťásek jižní. Z ptáků
byli pozorováni pěnice pokřovní a ťuhýk šedý.
Trochu stranou od Šáreckého potoka leží
přírodní památka Jenerálka, kterou tvoří
výrazný skalní hřbet. Na jižním svahu jsou
společenstva s chmerkem vytrvalým a kostřavové trávníky, na severním svahu pak
lemová společenstva s kakostem krvavým
a černýšová dubohabřina. Při entomologickém průzkumu byl zjištěn mj. modrásek
krušinový.

společenstev. Z rostlin tu můžeme vidět bělozářku liliovitou,
česnek viničný a prvosenku jarní.
Z motýlů uveďme nápadného otakárka ovocného i fenyklového.
Území má význam i z hlediska prehistorie. Šárecká oblast byla
trvale osídlena od nejstaršího pravěku. V blízkosti údolí
Vltavy máme doklady o osídlení ze středního úseku starší
doby kamenné. Mladopaleolitické sídliště byla zjištěno např.
v cihelně na Jenerálce. Od mladší doby kamenné je zde trvalé
osídlení rolnické a pastevecké. Především
Kozákova skála byla opevněným hradištěm
v několika obdobích pravěku, zejména v době
bronzové (kultura knovízská) i v době prvních
Slovanů.
Zajímavostí je, že na Šáreckém potoce byla
ještě v nedávné minulosti řada mlýnů, např.
Čertův mlýn. Šárecké údolí představuje jedno
z nejoblíbenějších rekreačních míst Pražanů.
Park má jako území vhodné pro odborné
přírodovědecké i krajinářské exkurze velký
význam vědecký i rekreační a patří mezi přední
pozoruhodnosti Prahy.

Z ptáků můžeme uvést pěnkavu obecnou, sýkoru koňadru a dokonce i slavíka obecného.
Dále po proudu Šáreckého potoka, tentokrát
nad pravým břehem se rozkládá přírodní
památka Zlatnice, ve které jsou chráněny
zbytky přirozených lesostepních a vřesových

Střevlík druhu Odacantha
melanura
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Chráněná krajinná oblast
Český kras
Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá
krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých
částí okouzlí srdce každého alespoň trochu romantického
návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou
část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi,
provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty
dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra.
Kromě krajinářských a estetických hodnot má toto území
i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej začali
nazývat Českým krasem.
Na téměř celém území byla výnosem Ministerstva kultury
ČSR pod čj. 4.947/72-II/2 ze dne 12. dubna 1972 vyhlášena
chráněná krajinná oblast. Její celková rozloha činí 12 823 ha
a v současnosti zaujímá část území dvou okresů (Beroun,
Praha-západ) a část území obvodu Praha 5.
Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot
její krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních
zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K ochraně
mimořádných hodnot zde bylo dosud zřízeno 18 maloplošných zvláště chráněných území o celkové výměře 2 702 ha.
Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů
podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně
mořskými usazeninami břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se
světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými
profily. Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným
patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost. Některé
156

druhy jsou v rámci České republiky endemity. Velmi zajímavé
jsou na suchých, jižně orientovaných stráních se vyskytující
rozvolněné šípákové doubravy s prolínajícím se stepním
bylinným společenstvem, ve kterých najdeme například
třemdavu bílou, vstavač nachový a kavyl Ivanův. Fauna je
zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí. 10 druhů
vrápenců a netopýrů, významné je zastoupení měkkýšů.
O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty
některých druhů plazů a obojživelníků (užovka hladká a podplamatá, ještěrka zelená, mlok skvrnitý) a velká pestrost
hmyzu. Jen motýlů nalezneme 1 390 druhů.
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Pestrá geologická stavba území – střídání měkčích a tvrdších hornin vede k tomu, že si řeka občas razí cestu úzkým kaňonem
a jindy se rozlévá (Berounka u Srbska)

a paleontologii starších prvohor. Mnohé přirozené i umělé
odkryvy silurských a devonských vrstev jsou významnými
opěrnými profily, důležitými exkurzními objekty i světově
proslulými paleontologickými lokalitami. Příkladem je
nejnázorněji odkrytý spodnodevonský útes v Evropě na
Zlatém koni u Koněprus a světový stratotyp hranice mezi
silurem a devonem, Klonk u Suchomast. Reliéf je mírně

zvlněný. Rozsáhlá denudační plošina ve výšce okolo 400 m
n.m. jen o málo převyšovaná zaoblenými vrchy a krátkými
hřbety, je proříznuta hlubokým kaňonovitým údolím
Berounky. Na vápence jsou vázány četné formy krasového
reliéfu, krasové rokle, kaňonovitá údolí, drobná škrapová pole, závrty, krasové vývěry, drobné ponorné toky a jeskyně.

Území Českého Krasu je unikátní z hlediska světové stratigrafie a paleontologie siluru a devonu s dochovanými
rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí
a listnatých lesů s velmi bohatou květenou a zvířenou. Jedná
se o největší vápencové území v Čechách se zachovalými
společenstvy teplomilných dubohabrových a dubových lesů
s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů jinde vyhubených
nebo silně ohrožených. Rostou zde druhy fytogeograficky
významné s hraničním rozšířením v Českém krasu, jako
čilimník řezenský a zimostrázek nízký. Je zde několik druhů
s reliktním rozšířením, např. rudohlávek jehlancovitý, lipnice
bádenská, včelník rakouský, hlaváček jarní, trýzel škardolistý,
kavyl tenkolistý, hadí mord nachový a další. K nejcennějším
formacím patří šípákové doubravy s dřínem. Pro některé
druhy rostlin a především pro desítky druhů živočichů,
především hmyzu a měkkýšů je toto území jediným známým
výskytištěm v Čechách.
Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým
fenoménem. Český kras má mimořádný význam pro geologii
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Natura 2000
Natura 2000 je evropská soustava chráněných území, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a biotopy vybraných
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém
z hlediska ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit.
„Evropská" v tomto případě znamená, že lokality této soustavy jsou vyhlašovány ve všech státech Evropské unie.
Stejně jako v ostatních státech EU je soustava Natura 2000
i na území České republiky tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice Rady
Evropských společenství (79/409/EHS) o ochraně volně
žijících ptáků již od roku 1979. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich
stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou
kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními
vlády.

Cílem soustavy Natura 2000 je zabezpečit ochranu těch
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které
jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené,
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva
nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují pro typy
přírodních stanovišť a pro druhy živočichů a rostlin, jejichž
chrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany na
základě směrnice o stanovištích (92/43/EHS) z roku 1992.
Stanoviště a druhy, které jsou v zájmu Společenství, jsou
vyjmenovány v přílohách této směrnice. EVL jsou v ČR
vyhlášeny nařízením vlády č. 318/2013 Sb. (tzv. národní
seznam evropsky významných lokalit).

Vyhlašování lokalit soustavy Natura 2000 vychází ze dvou
směrnic Evropských společenství, směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, které členským státům ukládají zajistit
ochranu vybraných přírodních stanovišť a druhů, významných pro Evropská Společenství. Tyto směrnice byly implementovány do naší legislativy v roce 2004 novelizací zákona
o ochraně přírody a krajiny.

Soustava Natura 2000 v České republice tak nyní čítá celkem
1 112 evropsky významných lokalit.

Soustava NATURA 2000 na území hl. m. Prahy
- Evropsky významné lokality
Kaňon Vltavy
u Sedlce

Praha - Letňany

Havránka
a Salabka
Obora Hvězda
Blatov a Xaverovský háj
Praha - Petřín
Prokopské údolí

Radotínské
údolí

Chuchelské
háje

Milíčovský les

Lochkovský
profil

Břežanské údolí
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http://www.natura2000.cz

Prokopské údolí je jednou z dvanácti evropsky významných lokalit na území Prahy. Z geologického hlediska jde o jeden z nejdůležitějších
geologických profilů dokumentujících vývoj celosvětově klasické pražské prvohorní pánve ve svrchním ordoviku, siluru, spodním
a středním devonu a vývoj života v těchto obdobích.
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Bioindikační monitoring
Lidé si velmi rychle všimli, že příroda kolem nich je v neustálém pohybu a proměnách. Jak se zvyšovaly znalosti
o rostlinách a nejrůznějších druzích živočichů, docházeli lidé
k poznání, že všechny živé organismy jsou závislé na životním
prostředí. Některým druhům se za určitých podmínek daří,
jiné naopak chřadnou. Velký význam získal tzv. biomonitoring. Označujeme tak dlouhodobé sledování a inventarizaci
přírodních objektů. Jestliže sledujeme vybrané skupiny
rostlin a živočichů po delší časové období, můžeme na
základě změn jejich druhového složení zjišťovat stav životního prostředí a do určité míry i předpovídat budoucí vývoj.
Dalším krokem pak samozřejmě je navrhnout taková opatření, aby se další vývoj ubíral žádoucím směrem.
Pro potřeby posuzování probíhajících změn životního prostředí v Praze je prováděno monitorování živé složky. Údaje
zjišťované u nižších živočichů totiž signalizují důsledky zhoršování kvality prostředí i pro lidskou populaci. Zjišťované
změny vypovídají o souhrnném působení (synergismus)
všech často odděleně sledovaných faktorů (kvalita ovzduší,
kontaminace vody, půdy aj.). Od roku 1984 se pod patronací
Pražského ústavu dopravních a inženýrských sítí /PÚDIS/

a později odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
opakovaně uskutečňuje biomonitoring na pěti modelových
přírodních územích Prahy:
<

Divoká Šárka (1984, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008)

n

Prokopské údolí (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009)

n

Pitkovické údolí a Obora v Uhříněvsi (1985, 1990, 1995,
2000, 2005, 2010)

n

Soutok Vltavy a Berounky (1986, 1991, 1996, 2001, 2006,
2011)

n

Trojská kotlina (1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012).

Přednostně byla sledována maloplošná CHÚ a okrsky s víceméně zachovalou přírodou, kde nebyla plánována výstavba.
Při zahájení průzkumů byla zvolena pětiletá perioda, neboť
se předpokládalo, že během tohoto období dojde k výrazným
změnám ve druhovém složení jednotlivých skupin rostlin
a živočichů. Tento předpoklad se naplnil jen částečně. K těm
největším změnám totiž došlo v předcházejících dvaceti až
třiceti letech. Přesto však tento přírodovědecký průzkum
přináší zajímavé poznatky a jeho hodnota se zvyšuje s každou
další uskutečněnou etapou.

Bioindikační monitoring
- modelová přírodní území hl. m. Prahy

Trojská kotlina
Divoká Šárka

Prokopské údolí

Pitkovické údolí
a Obora v Uhříněvsi

Soutok Berounky
s Vltavou

Jedním z území, kde probíhá dlouhodobý bioindikační monitoring, je přírodní památka Krňák
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Ediční poznámka
Je to neuvěřitelné, ale zázraky se dějí. Po publikaci o chráněných územích Prahy na pravém břehu, se dočkala i příroda
levého břehu, zatím alespoň elektronické publikace na CDROM.
Autorem převážné většiny textů včetně boxů je RNDr. Jan
Němec. Při psaní jednotlivých statí velmi výrazně čerpal
z plánů péče, které shrnují dosavadní úroveň poznatků
o jednotlivých chráněných územích a zároveň přinášejí
návrhy, jak o chráněné území pečovat tak, aby chráněné
fenomény zůstaly zachovány a dále se rozvíjely.
Kompletní znění plánů péče naleznete na internetových
stránkách Portál ŽP hl. m. Prahy a Pražská příroda v sekcích
s informacemi o zvláště chráněných územích hl. m. Prahy
(http://portalzp.praha.eu/zchu) a (http://www.prahapriroda.cz/chranena-priroda/). K dispozici jsou zde i další
informace o pražské chráněné přírodě.
Pro podkapitoly popisů většiny chráněných území věnované
péči o chráněné území bylo využito podkladů Ing. Petra Slavíka.
Autorem textu na str. 158–159 je RNDr. Ondřej Bílek.
V široké míře bylo využito leteckých záběrů, přičemž některé jsou z devadesátých let, další jsou datovány do let
2014–2016. Novější záběry jsou z motorového paraglidingového křídla a pořídil je Jiří Jiroušek. Vřele vám doporučujeme, abyste navštívili adresu www.nebeske.cz. Předpokládáme, že budete unešeni, ostatně jako se nechává unášet
jejich autor.
Autory fotografií a seznam dalších spolupracovníků najdete
na str. 164.
Autorem akvarelů je Karel Vávra. Představa divoké Šárky na
str. 27 pochází od Jana Hory a ani za to nezaplatil životem. Na
str. 104–105 je ukázka vysvětlujícího textu naučné stezky
Prokopské údolí.
Za podporu a pomoc při realizaci CD-ROM bychom chtěli
zvláště poděkovat pracovníkům odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy.
Závěrem mi dovolte, abych vyjádřil naději, že obě části, které
popisují chráněná území Prahy, přispějí k lepšímu poznání
Prahy a zachování jejich přírodních hodnot.
RNDr. Jan Němec, editor
Celkový pohled na tzv. Vysokou skálu. (Prokopské údolí)
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Podklady pro grafické zpracování map chráněných území a přírodních parků byly získány z Atlasu životního prostředí hl. m.
Prahy provozovaného v rámci Geoportálu HMP na adrese:
.www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi.

Hranice jednotlivých chráněných území byly na orofotomapě
zvýrazněny a mapy pak byly doplněny měřítkem. Některé
hranice byly v zákresech z důvodu přehlednosti nevýznamně
zjednodušeny.
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Letecký pohled na přírodní památku Opatřilka-Červený lom od jihu, vpravo Butovické hradiště
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