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Pískovna na severovýchodním okraji Prahy prošla pestrým vývojem. Před čtyřiceti lety zde byla ukončena těžba a vytěžený prostor
zaplavila voda. Území v té době připomínalo šumavská blata a stalo se oblíbenou tahovou zastávkou ptactva

Rekonstrukce vodního díla před několika lety snížila romantický ráz území, ale zvýšila jeho přírodní potenciál.
(Přírodní rezervace V Pískovně, akvarel, Karel Vávra, 1998)
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Úvod
Dostává se vám do rukou již třetí publikace o chráněných
územích Prahy.
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 versus současná publikace očekávat. Kniha z roku 2005
je určena odborné veřejnosti – mnoho latinských názvů, 402
bibliografických záznamů, detailní charakteristika přírodních
poměrů.
Kniha z roku 2015 je určena široké veřejnosti – především
školní mládeži. Obsahuje minimum latinských názvů, snažili
jsme se omezit odborné termíny a v boxech alespoň některé
z nich vysvětlit. Kniha je zamýšlena jako průvodce – poskytuje
informaci o přístupu do chráněného území, uvádí souřadnice
GPS a hranice chráněného území jsou zakresleny v ortofotomapě. Je použito mnoho leteckých fotografií – ty ukazují
vztahy s nejbližším okolím, ale také to, že město a civilizace
jsou všudypřítomné. 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 chráněných 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.
Celkově pak můžeme říci, že kniha z roku 2015 není konkurentem publikace z roku 2005 – naopak obě se doplňují
a mohou čtenáři poskytnout komplexní zážitek, informaci
a jak doufáme i požitek.
RNDr. Jan Němec, editor
Území má charakter měkkého luhu závislého na povodních. Od přelomu tisíciletí byla lokalita zatopena již několikrát a zjevně jí to
svědčí. Jednotlivé tůně jsou vyplachovány od sedimentu tvořeného
především tlející biomasou a zároveň jsou obohacovány o rostliny
z obnažené či připlavené semenné banky. Pokud by zde k občasným
povodním nedocházelo, muselo by se přikročit k umělému obnovování tůní (Modřanské tůně)
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Bažantnice v Satalicích
Rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a Vinoř.
Od stanice metra trasy B Rajská zahrada jedeme autobusem
č. 186, zastávka Satalická obora. Vchod do bažantnice je asi
150 metrů vlevo od kapličky sv. Anny.
Přírodní památka

ev. č. 2407

Katastrální území

Satalice, Vinoř

Zřizovací předpis

výnos MŠVU č. 91.629/51

Plán péče

2010–2020

Výměra

15,18 ha

Nadm. výška

kolem 270 m

Důvod ochrany
Cílem ochrany je zachování listnatého lesa, zejména starých
stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu a dutinového
ptactva, krajinářsky cenné území v návaznosti na Vinořský
park, s nímž bylo propojeno alejemi.
Charakteristika
Přírodní památku tvoří rozsáhlý lesní komplex mezi
městskými částmi Satalice a Vinoř. S přírodní rezervací
Vinořský park je spojena ochranným pásmem, v němž jsou
zahrnuty polní pozemky a krajinářsky velmi významné
jírovcové aleje. Společně tak tvoří zachovalý segment
komponované barokní krajiny, jeden z posledních celků
v krajině silně ovlivněné lidskou činností.
Chráněné území leží v nadmořské výšce 264–273 m n. m., na
rovinatém terénu v pramenné oblasti přítoku Vinořského
potoka. V současnosti jím neprotéká žádná vodoteč a území
je trvale bez záplav. Ke snížení vodnatosti došlo s největší
pravděpodobností svedením pramenišť do kanalizace.
V minulosti byl terén, zejména v jihozápadní části, mnohem

vlhčí. V lese jsou zachovány zbytky vodních příkopů s mostky,
je tu i zbytek retenčního systému návesního rybníčka. Území
Vinoře a Satalic patří k české starosídelní oblasti, jejíž
zemědělské osídlení lze pomocí nálezů vystopovat až do
neolitu. Konrétně ve Vinoři bylo nalezeno osídlení ze starší
doby bronzové, kultury únětické (cca 2000 let př. n. l.) a zbytky blíže neprozkoumaného hradiště ze slovanského období
(cca 8 stol. n. l.), které leží na nevysokém ostrohu v jižní části
vinořského parku. Toto staré osídlení zásadním způsobem
ovlivňovalo celou krajinu a její vegetaci. Lesní porosty byly
v této oblasti odstraněny velmi záhy a bohatá půda využívána
zemědělsky v nivě potoka ve Vinořském parku. Zde byl rybník
nebo spíše kaskáda rybníků, jejichž výtopa sahala až do
rozvětvení údolí pod Hradištěm. Park a bažantnice při Vinoři
byly vybudovány v anglickém stylu, bažantnice u Satalic pak
ve stylu francouzském. Jednalo se o úpravu a zalesnění
nelesních pozemků pro účely majitele panství, hraběte
Prokopa Černína, který tyto úpravy prováděl v době svého
vlastnictví v letech 1750–1786.
V současnosti je okolní krajina zčásti periferií Prahy, zčásti
intenzívně zemědělsky využívanou agrární krajinou, v níž
v posledním půlstoletí zanikla i naprostá většina prvků
tradiční zemědělské krajiny. Krajina představuje v širším okolí
poslední pozůstatky barokních úprav, které vycházely hlavně
z přírodních poměrů a velikosti polí.
Neživá příroda
Geologicky je území tvořeno sprašovým pokryvem s hlubokými sprašovými půdami typu hnědozemí a zhnědlých
černozemí, pod tímto pokryvem se nachází horniny svrchní
křídy, zvláště cenomanské pískovce.
Botanika
Listnatý porost se starými duby, javory, lípami a jasany byl
založen v polovině 18. století jako bažantnice patřící vinořskému panství současně s parkem ve Vinoři. Tomu odpovídá
složení jak stromového patra – dub letní, javor mléč, javor
klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, tak i keřového – bez černý,
zimolez obecný, meruzalka červená. Jinak bylinné patro
pokrývají nitrofilní druhy jako netýkavka malokvětá či vlaštovičník větší. Stromové patro odpovídá rekonstruované
dubohabřině, ale chybí zde bylinné lesní druhy. Jediný zajímavější druh je čarovník pařížský.
Zoologie

GPS: 50.1272733N, 14.5753633E
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Výskyt brouků pralesního charakteru, vázaných na staré
stromy, vzácný střevlíček Laemostenus terricola. Celý areál
je bohatý na hajní druhy ptáků, jako např. žluva hajní, datel
černý, strakapoud velký. Pravidelně hnízdí káně lesní a krahujec obecný. Z drobných pěvců tu je dlask obecný, lejsek
bělokrký, hojná je pěnkava obecná, slavík obecný. Z hmyzožravců se zde vyskytuje ježek západní a rejsek obecný.

Při pohledu asi z výše 70 metrů je vidět propojení mezi Bažantnicí v Satalicích vlevo a Vinořským parkem vpravo sítí alejí. Některé maďaly
(v dolní části fotografie) v důsledku napadení klíněnkou bohužel usychají

Lesnictví
Současný charakter lesního porostu je dán jeho založením
a způsobem hospodaření v posledních letech, které bylo
omezeno pouze na výběr odumírajících stromů, které se
vyskytují na celé ploše, na odstraňování polomů, vývratů
a souší, pokud by neobsahovaly dutiny vhodné k hnízdění
ptactva. Žádoucí je dosadba dubu letního na uvolněných
plochách. Hojně zmlazuje javor klen.
Péče o území
Nejcennější částí přírodní památky jsou staré, mohutné
duby, na něž je svým vývojem vázaná řada vzácných druhů
bezobratlých. Díky několik desetiletí trvající absenci
lesnických zásahů bažantnice výrazně zarostla hustým

porostem javorů a jasanů. Příkrov stínící bylinné patro
neumožňoval odrůstat světlomilným dubům, i když
v některých semenných letech došlo k vyklíčení menšího
či většího množství žaludů. Pokud jsou malé semenáčky dubu
příliš přistíněny, trvá několik málo let, než uhynou. Díky tomu
zde delší dobu nevyrostl jediný nový dub. Staří velikáni
postupně schnou a umírají. Nenahrazují je ale mladší duby,
nýbrž zejména jasany a javory. Se staletými duby postupně
mizí i brouci a další bezobratlí, kteří ke svému vývoji potřebují
právě tento druh. Proto hlavní město Praha, poté, co dostalo
bažantnici do majetku, začalo s postupnou obnovou lesního
porostu ve prospěch mizejícího dubu. Několikaarové světliny,
ze kterých byl odstraněn stínící javor a jasan, jsou vytvářeny
především pro zmlazující dub. Průzkum zaměřený zejména

Chráněná území ČR II
V roce 1997 v rámci grantu Magistrátu HMP 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.
Odborné veřejnosti je určen rejstřík rostlin a živočichů a to
včetně latinských názvů.
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Skupina dubů letních v Bažantnici v Satalicích, které byly
vyhlášeny jako památné stromy, slouží mj. jako biotop celé
řadě brouků, ptáků a dalších živočichů
na brouky vázané svým vývojem na dřevo a houby potvrdil
výjimečnost této přírodní památky. Nikde jinde v Praze (a jen
na málo místech v České republice) není tak bohaté společenstvo saproxylických druhů brouků, navíc zastoupených
řadou ohrožených druhů. I kvůli nim je v Bažantnici v Satalicích ponecháváno značné množství popadaných nebo
pokácených kmenů.
Naučná stezka, začínající u Satalické bažantnice, prochází
jednou z několika jírovcových alejí, které lemují cestní síť
a rozdělují pole mezi Satalicemi a Vinoří.
U jednoho z panelů umístěných v aleji bylo v roce 2013
vytvořeno jedno z prvních pražských broukovišť. Jde o skupinu kmenů a silných větví různých rozměrů, které byly
částečně zapuštěny do země, částečně pouze položeny na
půdní povrch. Dřevo pochází ze stromů v přilehlé aleji, v níž
byly ořezány, případně sníženy či dokonce odstraněny stromy
hrozící pádem. Snahou arboristických zásahů je prodloužit
život co největšího počtu starých stromů, neboť jsou domovem pro velmi vzácné druhy brouků. Vlastní broukoviště,
do kterého nalétávají bezobratlí z okolních stromů, nemá
nahradit přirozený biotop. Jeho význam je hlavně ekovýchovný, aby si návštěvník uvědomil význam starého dřeva
pro jiné organismy.

Edice Chráněná území ČR
V letech 1999 až 2010 vyšlo postupně 15 svazků edice
Chráněná území ČR. (Ta převzala štafetu po stejnojmenné
edici, viz str. 9, ze které vyšly jen dva svazky.) Tento světově
ojedinělý projekt pokryl území celé České republiky a v jeho
samostatných svazcích bylo popsáno celkem několik tisíc
maloplošných chráněných území.
Knihy jsou určeny především odborné veřejnosti. Mají
rozsáhlé rejstříky rostlin a živočichů a bibliografii, čítající
v každém svazku několik set záznamů. Celá edice tak představuje dílo trvalé hodnoty.
V roce 2005 jako 12. svazek edice vyšla publikace věnovaná
našemu hlavnímu městu. O publikaci byl velký zájem a bohužel je již rozebrána.
Velmi důkladné jsou kapitoly věnované jednotlivým prvkům
přírodních poměrů. A tak popisy maloplošných chráněných
území začínají až na straně 90. Mimochodem z tohoto
důvodu v knize, kterou držíte v ruce, nejsou kapitoly věnované přírodním poměrům – bylo by zbytečné konkurovat
velmi důkladně zpracovaným kapitolám.
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Bílá skála

Vrstvy prvohorních křemenců se ukládaly původně vodorovně na
dně ordovického moře. Později získaly tyto horniny v rámci
horotvorných pochodů svůj dnešní strmý sklon

Pravý břeh Vltavy v Praze 8 - Libni, mezi Povltavskou ulicí
a nemocnicí Bulovka, zahrnující skalnatá, jižně orientovaná
čela dvou ostrohů na nárazovém břehu Vltavy v holešovickém
meandru. Západnější ostroh je vlastní Bílá skála, východnější
je ostroh Koráb. Oba ostrohy odděluje rokle, kterou vede ulice
Pod Bulovkou.
Od stanice metra C Nádraží Holešovice jedeme autobusem
č. 201. Vystoupíme na stanici Rokoska a vydáme se poněkud
krkolomnou cestou kolem areálu škol nad portál železniční
trati. Cesta není jednoduchá a vyžaduje nejen sportovní obuv,
ale i sportovního ducha.
Přírodní památka

ev. č. 1110

Katastrální území

Libeň

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

Plán péče

2010–2024

Výměra

7,65 ha

Nadm. výška

184–258 m

Důvod ochrany
Krajinotvorný prvek s charakteristickým skalním defilé vltavského svahu jihozápadní expozice, stratotyp libeňského
souvrství, které je oblastní jednotkou litostratigrafické stupnice českého ordoviku. Paleontologická lokalita. Teplomilné
druhy hmyzu.
Charakteristika
Bílá skála je výrazným krajinným prvkem. Pozoruhodná
je zejména z geologického a paleontologického hlediska.
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Nachází se zde klasický profil ordoviku významný nejen
z hlediska Čech, ale i v rámci celé Evropy. Historie
geologického výzkumu je poměrně bohatá. Území zmiňuje již
Barrande v rukopisných poznámkách. Střední část přírodní
památky tvoří zasucený stěnový lom. Název přírodní
památky Bílá skála byl inspirován knihou Lovci mamutů od
Eduarda Štorcha. Historicky nese západní část území název
Tirolka.
Podle Mülerova mapování (1720) se na obou ostrozích
pěstovala vinná réva. V době druhého Josefského mapování
1836–1852 se vinice rozkládala pouze na svahu Korábu.
Vzhledem k poloze a expozici území, lze předpokládat, že
minimálně část území, byla v minulosti využívána jako
pastvina.
Neživá příroda
Stěnový lom, který se zde nacházel, ukončil svou činnost přibližně okolo roku 1909. Díky stavbě železniční trati v šedesátých letech vznikl pod Korábem zářez, který však není
součástí chráněného území. Jako zajímavost lze uvést, že
skála sloužila jako cíl cvičné střelby dělostřelců, kteří sem
stříleli přes řeku z Manin.
Na území přírodní památky se nachází souvislý profil
ordovickými horninami od vysokých poloh dobrotivského
souvrství přes řevnické křemence až po libeňské souvrství
začínající na západě nad portálem tunelu a končící zářezem
železniční trati ve východní části památky.
Stupně dobrotiv a ordovik dobrotivského souvrství se
Letecký pohled na přírodní památku Bílá skála z jihovýchodu

13

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

nacházejí mezi portálem tunelu a hranou lomu. Dále na
východ navazuje souvrství řevnických křemenců – součást
libeňského souvrství, jež je nejstarším souvrstvím
ordovického stupně beroun. Na některých lavicích jsou stopy
po lezení různých organismů. Facie libeňských břidlic
vycházejí na povrch jako skelet jihovýchodně od stěnového
lomu. Je charakterizována černošedými jílovitými břidlicemi, často hrubě slídnatými, o mocnosti asi 180 m. Zářez
železniční trati odkrývá neostrý přechod mezi libeňským
a letenským souvrstvím, ve kterém se střídají jemnozrnné
pískovce a břidlice. Profil libeňským souvrstvím i litofacie
libeňských břidlic byl zvolen za oblastní stratotypovou
lokalitu. Mimo skalní výchozy jsou vyvinuty mělké a kyselé
rankerové půdy.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Botanika

Zoologie

Území je silně ruderalizované, dosud však s hojnými zbytky
původní, zvláště xerotermní vegetace, zastoupené travinnými společenstvy kyselé skalní stepi. Relativně nejlépe
zachovalé jsou teplomilné degradované porosty smolničkové
a bikové doubravy.

Některé druhy teplomilného hmyzu a plžů, např. páskovka Cepaea vindobonensis. Dosud je běžně pozorována ještěrka
obecná a poněkud řidčeji slepýš křehký.
Hnízdí zde ptáci křovin, např. pěvuška
modrá, budníček menší i větší, pěnice černohlavá a pokřovní. Bohaté je zastoupení
menších druhů savců.

Zajímavý je výskyt kostřavy drsnolisté. Podle analogií v okolí
Prahy je pravděpodobné, že lesní porosty byly většinou
uměle vysazené a nejsou na stanovišti déle než 150 let. Ze
vzácnějších druhů se vyskytují vikev kašubská, bělozářka
liliovitá, hvězdnice zlatovlásek aj. Na vrcholu malý porost
bikové doubravy se starými statnými duby a ochuzené
teplomilné trávníky.

Zbytky stěnového lomu, ve kterém se v 19. a na počátku 20. století lámaly zdejší velmi tvrdé křemence

Péče o území
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Přestože se Bílá skála nachází poblíž
pražského centra, jde o velmi izolované
území, které je málo navštěvované. Z hlediska rostlinných
a živočišných společenstev to není na škodu, stává se ale díky

GPS: 50.1148336N, 14.4564453E

tomu vyhledávaným místem lidí bez domova, kteří chráněné
území neustále zaplňují množstvím odpadu. Vlastní skalní
profil a stěna bývalého lomu stačily za půl století bez zásahu
člověka notně zarůst. V posledních letech se proto Bílá skála
od horní hrany dolů a od paty nahoru vyřezává. Přednostně
se odstraňují nepůvodní dřeviny, trnovník akát a dub červený,
ale redukují se i ostatní druhy stromů či keřů tak, aby ve svahu
převládaly prosluněné partie nad zastíněnými.

Vzácné druhy
Vzácnost druhů je samozřejmě často velmi relativní pojem,
přesto jsou některé druhy bezesporu vzácnější než jiné.
Nemusí to vždy souviset s jejich bezprostředním ohrožením
(některé druhy zkrátka tvoří málo početné populace nebo
se na určitém území vyskytují ojediněle kvůli nedostatku
vhodných stanovišť či historické hranici přirozeného
rozšíření). Vzhledem k tomu, že mnoho vzácných druhů je
vázáno na specifické podmínky prostředí, dochází často již
při málo nápadných změnách biotopů k jejich vymizení.
Takové druhy, jejichž lokality znatelně ubývají, pak řadíme
mezi ohrožené.
Za typicky vzácnou u nás považujeme například většinu
druhů z čeledi vstavačovitých (neboli orchideje). Důvodem
je jejich většinou jen řídký výskyt, vázaný na specifická
stanoviště, obvykle jen málo ovlivněná člověkem (jako
třeba mokřadní louky nebo vápníkem bohaté „bílé stráně“ –
zde roste vzácný střevičník pantoflíček). Jenže pak přijdeme
na vlhkou louku se stovkami či tisíci květů prstnatce
májového a z vzácného druhu je náhle dominanta celého
porostu.
Samozřejmě i takový jev je vzácný, neboť vyžaduje souhru
mnoha faktorů: dlouhodobě ustálené obhospodařování
pozemků (ani moc intenzivní, ale ani jejich úplné
zanedbání), určitý vlhkostní a živinový režim (většinou
poměrně úzké rozpětí vlhkosti půdy a dostupnosti živin),
občasné narušování povrchu půdy (ale ne zase příliš časté),
malá konkurence ostatních druhů atd.
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Bohnické údolí

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Botanika

Skalnaté svahy pravého břehu v dolní části údolí Bohnického
potoka, severozápadně od kostela sv. Petra a Pavla, po pravé
straně silnice ze starých Bohnic k Vltavě.
Od stanice metra trasy C Kobylisy dojedeme autobusem
č. 102 na konečnou v sídlišti Bohnice. Odtud použijeme
autobus č. 236, kterým dojedeme na konečnou. Vpravo od
nás se rozkládá chráněné území, kterým prochází řada pěšin.
Vzhledem k tomu, že se jedná o strmé údolí, je turistická obuv
na místě.
Přírodní památka

ev. č. 762

Katastrální území

Bohnice

Zřizovací předpis

výnos NVP č. 4/1982 Sb

Plán péče

2010–2019

Výměra

4,59 ha

Nadm. výška

200–260 m

Území patří k oblastem, které byly souvisle osídleny prakticky
od počátku 5. tisíciletí př. n. l. Přímo v sousedství vzniklo na
území přírodní památky Zámky hradiště s význačnou řivnáčskou kulturou. Jeho trvání je archeologicky datováno do
období 3,5 tisíce let př. n. l. až do 9. stol. n. l. Obyvatelé těchto hradišť byli zemědělci, kteří mýtili les pro zemědělské
účely, a tím zároveň vytvářeli vhodná stanoviště pro druhotné rozšiřování teplomilných společenstev na extenzivně
využívaných pastvinách. Kolem hradišť udržovali bezlesé
stráně z obranných důvodů. Omezení rozsahu lesa v době
jeho největší expanze umožnilo přetrvání druhově bohatých
rostlinných společenstev stepního charakteru až do
současnosti. Intenzita zemědělského využívání vzrůstala
úměrně s počtem obyvatel. Část území byla v minulosti
využívána i jako vinice.
Na konci 19. století byl v celém vltavském údolí jako ochrana
proti erozi hojně vysazován americký trnovník akát, který se
intenzivně rozšířil po celém území se všemi známými
negativními důsledky pro přirozenou vegetaci. Podobné
negativní důsledky měla i výsadba třešně mahalebky.

Důvod ochrany
Zachování teplomilných společenstev skalních stepí a teplomilných křovin s výskytem vzácných druhů.
Charakteristika
Chráněné území je tvořeno jižně orientovaným svahem údolí
Bohnického potoka severozápadně od Bohnic na severním
okraji území hl. m. Prahy.
Neživá příroda
Geologické podloží půd je tvořeno většinou tmavě šedými až
černými masivními, jemnozrnnými až středně zrnitými drobami s vložkami břidlic svrchního proterozoika (kralupskozbraslavská skupina).
Na skalních výchozech a v jejich okolí se vytvářejí protorankerové až rankerové půdy. Na ostatním území vznikly
mělké hnědozemě.

V nedávné době došlo k podstatné změně způsobu života
v okrajových čtvrtích Prahy. Do padesátých let zde ještě
přežívaly drobné zemědělské usedlosti se sady a pastvinami
na méně příznivých plochách. Na těchto místech, podobně
jako na extenzivně spásaných horních lemech skal, se
udržovala bylinná teplomilná společenstva. Po přerušení
pastvy zde většinou probíhala velmi rychle přirozená sukcese
přes společenstva teplomilných keřů až k teplomilné
doubravě. V současné době byly na poměrně velké ploše
odstraněny velmi husté porosty trnky, pod jejichž vlivem
zanikaly porosty skalních stepí, které jsou předmětem
ochrany. Jmenujme význačné druhy: tařice skalní, plamének
přímý, koniklec luční, třemdava bílá aj. Menší část svahů je
zarostlá teplomilnými křovinami, další vývoj v těchto místech
směřuje k rekonstrukčně mapované jednotce tolitové doubravy. Již dnes je tu populace dubu zimního a břeku, na skalách tařicová skalní společenstva, na sutích lemové společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé.
Zoologie

GPS: 50.1371706N, 14.4025278E
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Jsou zde přirozená teplomilná společenstva
bezobratlých skalní stepi. Ojediněle je možno nalézt mloka skvrnitého a čolka obecného. Hojná je ještěrka obecná, méně slepýš
křehký. Z ptáků je běžný strakapoud velký,
méně žluna zelená. Při vodě hnízdí konipas
bílý, v křovinách pěnice pokřovní, pěnice
slavíková a hojně pěnice černohlavá. Častá
je lasice kolčava i hranostaj.

V horní části chráněného území vystupují skalky starohorních břidlic, které hostí společenstva teplomilných rostlin a živočichů

Lesnictví
V širším okolí jsou druhotná lesní společenstva (s akátem,
borovicí lesní a černou spolu s dalšími jehličnatými dřevinami), která byla vytvořena během zalesnění v minulém
století. Na hranách skal se ojediněle vyskytují duby. Severní
část pokrývají převážně teplomilné křoviny s převahou růže
šípkové, trnky obecné a hlohu obecného, jižní část hlavně
listnatý les s převahou dubu, habru a akátu.

pro mnohé organismy včetně ještěrek zelených, které byly na
lokalitě po dlouhé době opět potvrzeny. Velká část obnovených stepních společenstev je každoročně vypásána
smíšeným stádem ovcí a koz, před kterými je chráněna pouze
skupina několika desítek hlav révy vinné. Jde o pozůstatek
původní vinice, který přežil dlouhá desetiletí bez údržby a byl
náhodně objeven při výřezech. Zajímavé je, že réva
nezplaněla, díky čemuž víme, že se zde před sto lety
pěstovalo např. Neuburské.

Péče o území
Bohnické údolí patří k těm chráněným územím v Praze, kde
byly v poslední době provedeny největší managementové
zásahy. Mapa stabilního katastru napoví, že velká část
chráněného území bývala v minulosti vinicí, jejíž historie se
táhne až do středověku. Ještě počátkem 20. století se zde
réva pěstovala a část svahu v rámci vinice obdělávala. Přibližně s koncem rakouského mocnářství ale tato aktivita
skončila. Vinice následně zcela zarostla a přístupné zůstaly
pouze skalní výchozy. Naštěstí hlavní město Praha nad územím nezlomilo hůl a na přelomu tisíciletí se začalo s velkorysými výřezy keřového i nastupujícího stromového patra.
Velmi rychle na zásah zareagovalo bylinné patro a v území se
objevila řada ochranářsky cenných rostlin, které doposud
přežívaly pod keři pouze ve sterilní formě nebo v půdě
v semenné bance. Kromě výřezů, které v území stále
pokračují, se na bývalé vinici opravují kamenné zídky tvořící
malé terásky. Vyhřívané kamenné formace jsou biotopem

Ještě v 19. stol. byly využívány i poměrně strmé srázy k pastvě koz
a ovcí, takže většina svahů byla holých. To nelahodilo tehdejšímu
estetickému vkusu a tak byly mnohé svahy uměle zalesňovány např.
akátem. Dnes bychom rádi obnovili stav z první poloviny 19. stol.,
který vyhovoval mnoha dnes již vzácným druhům rostlin a živočichů
(Bohnické údolí – perokresba K. Liebschera, Otto: Čechy)
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Branické skály
Výrazný skalní útvar na pravém břehu Vltavy – Branická skála
(opuštěný lom) a v jihovýchodním sousedství Školní vrch.
Od stanice metra trasy B Karlovo náměstí (dolní výstup) nás
doveze do Braníka např. tramvaj č. 3. Pokud se nebudete dívat
pořád na Vltavu, nemůžete toto chráněné území
přehlédnout.

Přírodní památka

ev. č. 2428

Katastrální území

Braník

Zřizovací předpis

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

Plán péče

2010–2020

Výměra

9,100 ha

Nadm. výška

190–264 m

Důvod ochrany
Součást charakteristického obrazu pražské přírody, profil
svrchním silurem a spodním devonem, paleontologické
naleziště, teplomilná společenstva rostlin a živočichů.
Charakteristika
Bývalé vápencové lomy, které poskytovaly především v 19.
století stavební materiál i surovinu pro výrobu vápna pro
rozrůstající se velkoměsto.
Neživá příroda

V silurské jižní části se kromě vápenců těžily i bazalty, které
jsou ojedinělé tím, že obsahují křemen.
Počva Branického lomu byla jednak zastavěna (kostel,
trafostanice), jednak na konci 70. let přeměněna na parkovou
zeleň.
Velkým stěnovým lomem byl odkryt profil horninami
svrchního siluru až spodního devonu, v území se nachází řada
menších lůmků. Značný mezinárodní význam má zejména
jižní část území. Ve výchozu na Školním vrchu byl stanoven
mezinárodní opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu
hranice ludlow-přídol (silur), který byl schválen na
Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě v r. 1984.
Hlavonožcové vápence kopaninského souvrství se tu stýkají
s břidlicemi přídolského souvrství, v těchto horninách jsou
například stonky lilijic druhu Scyphocrinites elegans. Vlastní
rozsáhlá lomová stěna odkrývá šedé hlíznaté branické
vápence dvoreckoprokopských vrstev pragu (devon), ve
kterých jsou mj. zkameněliny trilobitů rodu Odontochile
a Reedops.
Geologický profil dokumentuje vývoj pražské pánve v siluru
a devonu a vývoj života v tomto období. Na území se nachází
několik mezinárodně významných typických nalezišť
zkamenělin, zejména v bývalém Branickém lomu a v lůmku
pod hranou kopce jižně od hlavní stěny Branického lomu
(pražské souvrství, prag, devon), kde je situován opěrný profil
hranicí ludlow-přídol ke globálnímu stratotypu této hranice
v ČR na Požárech u Řeporyj.
Významný je rovněž geologický profil wenlockem, který
zastihuje nejvyšší partie wenlocku, polohy s Gothograptus
nassa, a profil po hranici s ludlowem.

Historie těžby vápence ve zdejší oblasti se datuje nejméně
do poloviny 18. století. Ve stejné době zde byly také sbírány
pravděpodobně první prvohorní zkameněliny z území Čech.
V roce 1770 odtud pražský jezuita
F. Zeno popsal vůbec první prvohorní
0
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zkameněliny z území Čech. Největší
paleontologický materiál odsud shromáždili až J. Barrande a J. M. Schary.
Mohutné skalní bradlo, které původně
sahalo až k toku Vltavy, bylo v minulosti částečně odtěženo, s největší
intenzitou ve 2. polovině 19. stol.
Původní skalní vegetace byla téměř
zničena. Až do roku 1928 se zde těžily
zejména tzv. branické vápence na výrobu proslulého pražského – staroměstského hydraulického vápna, které bylo používáno zejména ve vlhkém
prostředí při výstavbě města v 19.
a počátkem 20. století (např. při stavbě
Vyšehradského tunelu nebo nábřeží
od Palackého mostu až k Vyšehradu).
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Botanika
Běžný návštěvník chráněného území
si pravděpodobně ani neuvědomí, že
se pohybuje v místech, kde desítky let
probíhala těžební činnost a že se tedy
jedná o lidskou činností vzniklý
biotop. Na Branické skále byla
původní vegetace touto činností
prakticky zničena a nejspíš prošla
stejnými etapami, jaké jsme v nedávné minulosti zaznamenali např. na
Radotínských skalách na druhém
břehu Vltavy. Navíc plošina nad
lomem byla po ukončení těžby
osázena borovicí černou. Ovšem
vápenec představuje pro živou
přírodu atraktivní životní prostředí.
Rostliny se nevzdávají a snaží se

Praha musela být z něčeho postavena. A tak se na jejím území rozkládá celá řada lomů, které významně ovlivnily krajinný obraz.
V průběhu času je živá příroda dotvořila tak, že dnes už ani nevnímáme, že mnohé skály vděčí za své tvary těžební činnosti člověka

obsadit každou volnou niku. A tak místy zastihneme dřín
jarní. Pozoruhodné je však zejména prostředí skalních spár a
nejrůznějších prohloubenin. Tam se uchycuje pěchava
vápnomilná a další rostliny. Ty čerpají živiny z geologického
podkladu, zároveň ho však rozrušují a tím připravují
podmínky pro osídlení dalšími druhy rostlin. Školní vrch
představuje přirozený výchoz vápenců s výskytem
význačných teplomilných druhů jako kavyl Ivanův, kavyl
sličný, bělozářka liliovitá a vlnice chlupatá.

plodných plochách probíhala pastva koz. Ve 20. letech bylo
bývalé pole na parcele č. 142 zalesněno v rámci daňových
úlev. Na větší části téměř rovinatého pozemku nad skalami
byla vysazena nepůvodní borovice černá, na zbývající části
a na prudkém svahu na jihu lokality byla vysazena směs
původních dřevin – habr obecný, javor mléč s allochtonními
(nepůvodními) – borovice černá a trnovník akát. Na lesním
pozemku s parcelním číslem 142 se v současnosti vyskytují
cca devadesátileté porosty. Lesní porosty nejsou předmětem
ochrany. Byly zahrnuty z důvodu arondace (scelení).

Zoologie
Z bezobratlých se zde zachovaly i některé stepní druhy. Z plžů
jsou zde Granaria frumentum a Pupilla sterri. Na výslunných
místech můžeme pozorovat, i když nehojně, ještěrku obecnou. Pravidelně hnízdí poštolka obecná, v minulosti běžný
bělořit šedý vymizel. Na Školním vrchu hnízdí běžné druhy
ptáků, např. pěnkava obecná.
Lesnictví
Až do 20. let minulého století bylo území prakticky bez stromové vegetace – zčásti bylo zemědělsky využíváno, na ne-

Péče o území
Během druhé poloviny 20. století zarostl Školní vrch přirozenou sukcesí do té míry, že velmi cenné společenstvo
s kavyly a bělozářkou ustoupilo na samý vrchol kopce.
Postupnými kroky je ale stromová a keřová vegetace v posledních letech odstraňována a teplomilné druhy bylinného
patra se šíří zpět po svazích Školního vrchu do nižších poloh.
Při výřezech zde bylo objeveno několik hlav vinné révy, což
odkazuje na historické využívání nejen části chráněného
území, ale i přilehlých svahů.
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v současnosti provádějí. Plochy zarostlé trnkou, svídou
a jasany velmi rychle po výřezech nahrazují kavylové stepní
trávníky s bělozářkami nebo společenstva s mochnami
a vlnicemi. Na lanech na skále se proto nepohybují jen
sportovní horolezci, ale i lidé s pilami a mačetami.

Kaňon Vltavy u Sedlce
Havránka a Salabka

U paty skal, kde se tříští padající uvolněné kameny a skalní
bloky, se v suťovišti nachází kromě specifického společenstva
bezobratlých také paleontologické doklady dávné mořské
minulosti. Pohyb zde je ovšem životu nebezpečný právě kvůli
nestabilní skalní stěně.

V lomech Bránických (K. Liebscher, Otto: Čechy)

V dnešní době dominuje horní plošině nad Branickou skálou
lesní porost, ale ještě relativně nedávno byla tato významná
dominanta Prahy zcela bezlesá. Obnovit bezlesé biotopy na
horní hraně skály, na prudkých svazích a v jejich okolí je
snahou postupných zásahů, které se v chráněném území

Na několika místech vstupují do skal štoly sloužící za druhé
světové války vojenským účelům. Dnes jsou využívány
mnohými netopýry, pro něž se budují speciální vletové
otvory do ocelových dveří, ale i bezdomovci, kteří tyto dveře
překonávají a podzemí zásobují odpadem. Bohužel, Branická
skála drží neslavný primát v podobě vysokého počtu lidských
obětí, ať již jde o nešťastné náhody či lidi nespokojené se
svým životem. Plot umístěný na horní hraně vysoké skály je
nedostatečnou překážkou…

Obora Hvězda
Praha - Petřín

Zatímco v tradičních „českých“ přírodních rezervacích a památkách může být chráněno téměř cokoliv od zajímavého
geomorfologického útvaru po druhově pestré louky s populacemi vzácných druhů (někdy i jen estetické napohled), soustavou Natura 2000 jsou chráněny jen vybraná přírodní
stanoviště a druhy, významné z hlediska celé Evropy. Naše
národní pojetí ochrany přírody se ovšem často s tím
„naturovým“ překrývá. Platí to hlavně pro druhy vzácné na
území celé Evropy (např. kriticky ohrožené druhy perlorodka
říční či popelivka sibiřská jsou současně i evropsky významnými
druhy) a pro druhově bohaté lesní a travinné biotopy (pralesy,
stepi) či ekosystémy s jedinečnými rostlinnými i živočišnými
společenstvy (rašeliniště apod.).
Nejrozlehlejší „naturové“ lokality představují velkoplošná
území zachovalé přírody, kde se obvykle překrývají zvláště
chráněná území (CHKO, NP), ptačí oblasti i evropsky významné
lokality s větším množstvím předmětů ochrany (Šumava,
Krkonoše, Beskydy, Křivoklátsko atd.). Nejpočetnější je však
skupina menších lokalit zahrnujících biotopy a druhy úzce spjaté

20

Blatov a Xaverovský háj

Prokopské údolí

Lochkovský profil

Radotínské údolí

Chuchelské háje

Milíčovský les

Břežanské údolí

Území soustavy Natura 2000 v Praze – evropsky významné lokality

Natura 2000
Natura 2000 je evropská soustava chráněných území, jejímž
cílem je zachovat vybrané typy přírodních stanovišť a biotopy
celoevropsky významných druhů ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě tento stav obnovit. Soustavu Natura 2000
tvoří dva typy chráněných území: ptačí oblasti (PO) a evropsky
významné lokality (EVL). Jejich vyhlašování vychází ze směrnice
2009/147/ES (směrnice "o ptácích") a ze směrnice 92/43/EHS
(směrnice "o stanovištích"). Lokality zapojené do této soustavy
jsou vyhlašovány ve všech státech Evropské unie, od vstupu ČR
do EU v roce 2004 tedy i na našem území.

Praha - Letňany

s dlouhodobou lidskou činností či dokonce s intenzivními
projevy narušování krajiny (např. vojenská cvičiště, lomy či
pískovny s výskytem obojživelníků). Běžné jsou i lokality tvořené
jednotlivými lidskými stavbami (kostely a půdy využívané
koloniemi netopýrů).
Ptačí oblasti
Oblasti k zvláštní ochraně ptáků se ve státech EU vyhlašují už od
roku 1979 (podle směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících
ptáků, nyní nahrazené směrnicí 2009/147/ES). Chráněny jsou
zde druhy ptáků, uvedené v Příloze I směrnice, které musí být
předmětem zvláštních opatření k ochraně jejich biotopů. Cílem
vyhlašování ptačích oblastí je zajistit přežití a rozmnožování
těchto druhů v jejich areálu rozšíření. Mezi evropsky významné
ptáky patří samozřejmě hlavně vzácné a ochranářsky atraktivní
druhy (orel mořský, moták pochop, jeřáb popelavý, tetřev
hlušec, čáp černý, výr velký či ledňáček říční ad.). Naturově
chráněni jsou ale i někteří ptáci na našem území (aspoň zatím)
celkem běžní, kteří však jinde v Evropě rychle ubývají (např.
ťuhýk obecný, čáp bílý, datel černý). Celkem žije na území EU 181
druhů „naturových“ ptáků, v ČR se vyskytuje 65 z nich.
Ptačí oblasti jsou u nás od roku 2004 novou kategorií chráněného území; v současnosti je jich v ČR vyhlášeno 41. Největší z
nich je Šumava (97 493 ha), nejmenší PO je rybník Řežabinec
(111 ha). Kromě území klíčových z hlediska hnízdění určitých
druhů (třeba Krkonoše jsou jedinou hnízdní lokalitou slavíka
modráčka tundrového u nás, Šumava zase hostí unikátní
populaci tetřeva hlušce) chrání PO i shromaždiště či zimoviště
nejméně 10 000 ks migrujících ptáků (bez ohledu na druh).

Natura 2000
Příkladem je třeba Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny nebo
nádrž Nechranice na Ohři. Tyto vodní plochy poskytují útočiště
velkému množství protahujících a zimujících ptáků (v případě
PO Vodní nádrž Nechranice lze v zimě na hladině napočítat až
téměř 30 000 vodních ptáků, z toho na 20 000 zimujících hus
polních).
Oproti zavedeným rezervacím nejsou v PO přímo stanoveny
žádné zákazy. V jednotlivých nařízeních vlády, jimiž jsou
příslušné oblasti vyhlášeny, jsou však vyjmenovány činnosti, ke
kterým je potřeba souhlas orgánu ochrany přírody. Může jít
např. o těžbu lesních porostů v okolí známých obsazených hnízd
v hnízdním období, vytyčování nových cest a turistických tras,
změny využívání pozemků (např. luk, na nichž hnízdí chřástal
polní) nebo o změny hladiny podzemní či povrchové vody, které
mohou narušit biotop příslušných druhů.
Evropsky významné lokality
Evropsky významné lokality (EVL) představují kategorii evropsky
chráněných území pro tzv. typy přírodních stanovišť (též habitaty) nebo druhy rostlin a živočichů s výjimkou ptáků, významné
z hlediska Evropských společenství. Vyhlašování zvláštních
oblastí ochrany vyžaduje směrnice 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (směrnice o stanovištích). Stanoviště a druhy v zájmu
Společenství jsou vyjmenovány v přílohách této směrnice. Na
území EU je touto ochranou pokryto 253 nejohroženějších typů
přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů a 434 druhů rostlin –

z toho v ČR se vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů
živočichů a 16 druhů rostlin.
EVL jsou v ČR vyhlášeny v rámci tzv. národního seznamu
(aktuálně nař. vlády č. 318/2013 Sb., jímž je stanovena ochrana
celkem 1075 lokalit). Předmět ochrany v dané EVL může
představovat jeden typ stanoviště (např. suchá vřesoviště v EVL
Havránka a Salabka) nebo jediný druh (sysel obecný v EVL Praha
– Letňany).
To platí hlavně pro menší lokality (tou úplně nejmenší je EVL
Týnecká rotunda s rozlohou pouhých 0,0079 ha, kde nachází
úkryt početná letní kolonie netopýra velkého). Ve větších EVL
bývá předmětů ochrany více. Tak např. největší česká lokalita –
Šumava s rozlohou 171 925,2 ha pokrývá ochranu 19 habitatů
(včetně několika typů luk, rašelinných lesů, smrčin i bučin),
dvou rostlinných (např. hořeček český) a 8 živočišných druhů
(mezi nimi i rys ostrovid či vydra říční).
EVL jsou vyhlašovány zpravidla jako chráněná území stávajících
zákonných kategorií (nejčastěji přírodní památky). V jednodušších případech je využit tzv. institut základní ochrany
(obecné ochranné podmínky definované přímo v zákoně), nebo
mohou lokality požívat tzv. smluvní ochranu, je-li možné tak
předměty ochrany účinně zabezpečit (veřejnosti nepřístupné
prostory apod.). Omezení činností v EVL směřují hlavně k ochraně evropsky významného druhu nebo přírodního stanoviště.
Další informace: http://www.natura2000.cz
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Cihelna v Bažantnici
Bývalá cihelna v Hloubětíně za železničním mostem.
Od stanice metra trasy B Kolbenova pojedeme tramvají
č. 16 do stanice Vozovna Hloubětín. Vydáme se Kbelskou ulicí
do svahu a za železniční tratí zamíříme vpravo.
Přírodní památka

ev. č. 1122

Katastrální území

Hloubětín

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2009–2018

Výměra

4,38 ha

Nadm. výška

235–270 m

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil, odkryv cenomanských jílovců
s bohatou fosilní flórou.
Charakteristika
Území bylo využíváno jako těžební lokalita stavebních
a cihlářských surovin, čímž došlo k jeho úplné devastaci.
V souvislosti se zmíněnou činností vznikl odkryv, který je
současným hlavním předmětem ochrany. Do počátku 19.
století zde bývala kamenečná huť, ještě před tím se zde
dobýval, resp. sbíral sanytr. Koncem 19. století tu byla zřízena
cihelna, která využívala nejen ordovických sedimentů, ale
jako dobrého plnidla cihel i sladkovodní cenomanské lupky.
Provoz cihelny byl zastaven počátkem 60. let 20. století.
Část plochy fungovala jako skládka (především stavební suť).
Tento materiál byl poté převrstven navezenou zeminou.
V některých částech skládkovaný materiál vychází na povrch.
Neživá příroda

GPS: 50.1127264N, 14.5345125E
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Podloží křídových hornin tvoří břidlice bohdaleckého
souvrství (svrchní ordovik). Jsou to tmavě šedé, při zvětrávání
rozpadavé, jemně slídnaté jílovité břidlice a prachovce
s hojnými tmavošedými jílovito-sideritovými (pelosideritovými) konkrecemi a limonitovými shluky. V severní části
vystupuje plocha s červenohnědě zvětrávajícími pelosideritovými čočkami a vložkami, které representují tzv.
karlický rudní obzor na bázi bohdaleckého souvrství.
Přibližně uprostřed výšky odkryvu probíhá nápadná, téměř
vodorovná římsa, tvořená kolem 50–70 cm mocnou lavicí
pevnějších hrubozrnných pískovců až slepenců, uvnitř s nepravidelným proudovým zvrstvením a při spodní hraně
s útržky bohdaleckých břidlic. Je to bazální plocha křídových
sedimentů, která zde ostře a s výraznou úhlovou diskordancí
nasedá na podložní zvrásněné bohdalecké břidlice.
Transgresní plocha je téměř rovná a povrch bohdaleckých
břidlic je ostře zarovnán bez stop po zvětralinovém pokryvu.
Svědčí to o odnosu zvětralin při vlastní transgresi, jejíž první
fáze probíhala ještě v říčním nebo jezerním prostředí.
Směrem do nadloží přecházejí pískovce zjemňováním zrna
a přibýváním jílovité složky do sledu světle i tmavě šedých
a šedohnědých, tence laminovaných jílovců a prachovců
peruckých vrstev. Jejich mocnost se pohybuje okolo 8–9 m.
Jílovce jsou bohaté uhelnou hmotou i většími zuhelnatělými
zbytky rostlin, jejichž akumulace vytvořily náznaky uhelných
slojek. Ve vrstevním sledu byly zjištěny dva horizonty
s dutinkami po koříncích křídových rostlin probíhajícími
vertikálně napříč. Svědčí to o tom, že zdejší jezero občas
vysychalo a jeho dno zarůstalo vegetací.
Méně klidný ráz sedimentace dokumentuje i místní erozivní
uložení mladší jílovcové plochy na starší části jílovcového
sledu zjištěné v severní části odkryvu. Zde dosáhla eroze
uvnitř peruckých vrstev až k podložním bohdaleckým
břidlicím, takže tu chybí i bazální pískovcová poloha.
V jílovcích a prachovcích jsou hojné zbytky křídových rostlin,
tvoří však většinou jen blíže neurčitelnou drť. Nálezy dobře
zachované flóry jsou známy z několika míst a zejména z počátků odkryvů při výrobě cihel (2. polovina 19. století), kdy
byla odtud popsána bohatá květena.

Výchozy druhohorních křídových pískovců a břidlic místy formují malé stolové hory

šest metrů sledu neobsahuje žádné mořské živočichy ani
glaukonit, který by svědčil o jejich mořském původu.
Průkazně mořského původu jsou teprve zelenavé glaukonitické pískovce vystupující v březovém hájku nad bývalou
cihelnou. Půdní pokryv profilu není vytvořen.

plíživě obsadit dosud naprosto holé terasy a svahy. Ty jsou
erodovány dešťovými srážkami a adrenalinovými cyklisty.
Vzniká tak řada erozních rýh různé hloubky, šířky a délky,
které ovšem nemusí nutně znamenat nebezpečí pro
předmět ochrany.

Botanika

Necelá polovina cihelny byla v 80. letech 20. století zavezena
stavební sutí a bohužel zčásti i komunálním odpadem. Na
této ploše, převrstvené dovezenou zeminou, vyrostl akátový
háj, který se velmi rychle stal zdrojem šíření trnovníku do
okolí. Proto se zde akát postupně odstraňuje a částečně
nahrazuje výsadbou ovocných stromů nebo se plocha
ponechává vývoji lučního společenstva.

Z botanického hlediska je zřejmé, že se jedná o území
potenciálně cenné, v současnosti je však silně devastováno.
Při terénním průzkumu nebyl zjištěn výskyt žádného druhu,
který by si samostatně zasluhoval zvýšenou ochranu.
Rostlinná společenstva jsou převážně rumištního charakteru: komonice bílá, komonice lékařská, pelyněk černobýl, ale
vyskytují se i méně hojné druhy, např. divizna velkokvětá. Ve
stromovém patře, které se nachází po okrajích, dominuje
bříza bělokorá, dále pak dub letní, habr obecný, javor klen,
trnovník akát. Keřové patro místně zastupuje hustý porost
bezu černého.

Nadloží jílovců tvoří bělavé a žlutavé kaolinické pískovce,
které vystupují v nejvyšší etáži odkryvu (tvoří uměle útvar
stolové hory v miniaturním vydání). Vyznačují se naprostou
převahou křemenných zrn a kaolinickou základní hmotou.
Hojné jsou lupínky muskovitu a místy i zuhelnatělé úlomky
rostlin. Uvnitř pískovcových lavic je nápadně vyvinuté
diagonální zvrstvení, které vzniká pohybem větších čeřin po
písčitém dně.

Péče o území

Jako celek patří pískovce svrchní části perucko-korycanského
souvrství. Jde zřejmě o plážové příbřežní uloženiny, jejichž
ukládání provázelo postupnou mořskou transgresi. Spodních

Ojedinělý geologický odkryv působící velmi nepřirozeně až
uměle nevyžaduje nijak zásadní údržbu. Dochází k odstraňování dřevin, které se od nejnižších míst bývalé cihelny snaží

Zoologie
Osluněné plochy osidlují různí bezobratlí, např. střevlíčci,
z motýlů okáč luční. Byla viděna i užovka obojková. Hnízdí
rehek domácí a v minulosti i sýček obecný. Drobní savci jsou
zastoupeni bělozubkou šedou.

Akát má neuvěřitelnou zmlazovací schopnost, zejména
z kořenů. Proto se při jeho odstraňování postupuje odlišným
způsobem než při redukci jiných dřevin. Není vhodné kácet
ho na nízký pařez, jak je běžné v jiných případech, ale kácí se
ve výšce cca jeden metr nad zemí. Rostlina na tento zásah
reaguje zmlazením z ponechaného metrového kmenu
a kořenové zmlazení je výrazně potlačeno. Poté bývá nutno
použít další postupy, neboť akát je nesmírně životaschopný.
Další možností je vytvořit na obvodu kmene neúplný kroužek
odstraněním kůry a lýka tak, aby byla přerušena téměř
všechna vodivá pletiva. Dřevina díky tomuto zásahu postupně ztrácí sílu a opět zmlazuje pouze z kmene pod
kroužkem nebo dokonce vůbec ne. Postupná sukcese dřevin
je potenciálním rizikem pro existenci odkryvu, její rychlost je
však nízká vzhledem k silné vysýchavosti daných lokalit na
dobře propustném substrátu.
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Cyrilov
Cyrilov se nachází na východním okraji Prahy. Leží na východním až jihovýchodním okraji Městské části Praha-Klánovice. V jižní části se hranice území dotýká železniční trať
Praha-Úvaly (Kolín) – ta také odděluje území od části přírodní
rezervace Klánovický les.
Vlakem jedeme na trase Praha-Kolín do stanice PrahaKlánovice. Kupředu jdeme podél trati asi 150 metrů, vlevo do
Klánovic a vpravo Hrabovskou ulicí, která ústí do lesa.

Přírodní rezervace

ev. č. 736

Katastrální území

Horní Počernice, Jirny,
Klánovice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2011–2020

Výměra

90,2515 ha

Nadm. výška

300–330 m

Důvod ochrany
Bezkolencové a bikové doubravy, výskyt variabilních populací
bříz, lužního ekotypu habru, starých dubů a borovic.
Charakteristika
Členitost terénu je minimální. Rezervace je součástí velice
rozlehlého lesního komplexu Klánovického lesa. Tento
komplex má, nejen v kontextu okolní urbanizované krajiny,
biologickou i ekologickou hodnotu především zastoupením
mnoha biotopů a mikrobiotopů velké rozmanitosti, které se
na poměrně malých plochách střídají – od „suchých“ biotopů

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

na píscích až po biotopy s rašeliníkem. Území je významné
výskytem řady cenných rostlinných společenstev, které patří
na území Prahy mezi ohrožené. Celý komplex Klánovického
lesa je hodnotný jeho izolovaností a kontinuální plochou lesa.
Značnou izolovaností od okolních agrocenóz byl ušetřen
znečištění, a tím celkové degradace – takovéto oligotrofní
území je v dnešní době velice vzácné a ještě více v tak velké
ploše. Kontinuálnost plochy lesa vede k vytvoření stabilního
mikroklimatu, umožňuje přirozený průběh přírodních procesů, výskyt vzácných a hodnotných rostlinných i živočišných
společenstev a ve výsledku dává velký potenciál k autoregulačním procesům. Chráněné území má obdobné parametry jako přírodní rezervace Klánovický les – další informace jsou v popisu tohoto chráněného území.
Neživá příroda
Geologický podklad tvoří cenomanské pískovce (svrchní
křída). Půdy jsou zastoupeny těmito typy: oligotrofní hnědá
půda, pseudoglej, hnědozem, hnědozem se stopami
oglejení. V území nejsou přirozené odkryvy. Jsou zde však
místa s jamami, kde se v minulosti zřejmě těžil písek. Další
odkryvy můžeme pozorovat v zářezu potoka (bezejmenný,
levostranný přítok Horoušanského potoka) ve východní části
lesního komplexu. Potok je ve většině svého průběhu
napřímen. Břehy i dno toku jsou stabilizované. Nepropustné
podloží způsobuje, že hladina podzemní vody vystupuje ve
vlhkém období až na povrch a je také pozorovatelná ve výše
zmíněných jamách.
Botanika
Z význačných rostlin se v doubravách vyskytuje bříza pýřitá,
bezkolenec modrý, prha arnika a smilka tuhá. Dále tu roste
třemdava bílá, bělozářka větevnatá a kruštík ostrokvětý.
Zoologie

GPS: 50.0883917N, 14.7058806E
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Entomologicky významná lokalita, jak z hlediska
návaznosti na typické dřeviny (borovice lesní,
duby, bříza pýřitá) či drobná vřesoviště, tak na
tůně a mokřady, často zrašeliněné. Každý tento
biotop obsahuje typické významné druhy.
Z chráněných brouků je zde krajník hnědý.
Z brouků vázaných na dřeviny jsou to např.
mandelinkovití na bříze pýřité, nosatcovití, na
borovici lesní krytohlavec. Na vřesoviště jsou
vázaní typičtí střevlíkovití, přímo na vřesu žijí
mandelinkovití a nosatec-krytonosec Micrelus
ericae. Na tůních a rašelinových mokřadech
a jejich pobřežních pásech je více významných
typických druhů brouků. Vyskytuje se zde
několik druhů obojživelníků, ze zajímavějších je
to čolek velký. Vzácně se setkáme dosud se zmijí

Letecký pohled na lesní komplex Klánovického lesa

obecnou. Bohatá je avifauna, čítající kolem 80 hnízdících
druhů ptactva, např. káně lesní, poštolka obecná, krahujec
obecný a dokonce i 1–2 páry jestřába lesního. Z pěvců možno
jmenovat hýla obecného, ze šplhavců např. strakapouda
velkého či datla černého.
Žije zde liška obecná, srnčí zvěř a často se objeví i prase
divoké, z drobných savců např. myšice lesní, kuny. V území
proběhl výzkum netopýrů, byly zjištěny tyto druhy: vrápenec
malý, netopýr černý, netopýr dlouhouchý, netopýr hvízdavý,
netopýr rezavý, netopýr večerní a netopýr velký.
Lesnictví
Území porůstají mozaikovitě doubravy, dubohabřiny a chudé
bory na mírně zvlněných písčitých uloženinách svrchní křídy,
podmáčené bezkolencové doubravy lze nalézt v terénních
prohlubních a depresích, kde hladina podzemní vody
dosahuje až k povrchu půdy.
Vegetace je z velké části zastoupena druhotnými lesnickými
výsadbami (především borovice lesní, smrk ztepilý a dub
červený). Bylinný podrost těchto výsadeb většinou odpovídá
zdejším klimaxovým společenstvům – suchým a především
vlhkým acidofilním doubravám. Ty se včetně odpovídajícího

stromového patra zachovaly především v západní části. Tato
ze své povahy druhově chudá lesní společenstva se zde
alespoň zčásti zformovala na místech bývalých pastvin
a vlhkých luk. Místy, na půdě zřejmě obohacené náplavy
potoků, se nacházejí zbytky lipové doubravy a na bohatších
hlinitých půdách roste černýšová dubohabřina. Na podmáčených místech se nacházejí fragmenty mokřadních olšin.
Péče o území
Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování rostlinných
a živočišných společenstev a vhodnou péčí jejich stav
zlepšovat. Jedná se o úpravu druhové skladby porostů na
porosty s přirozenou druhovou skladbou odstraňováním
porostů a jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně
nevhodných dřevin a přechod k podrostnímu hospodaření.
Výchovnými zásahy je třeba upravovat prostorovou a věkovou diferenciaci porostů a vytvářet podmínky pro přirozené zmlazení. V místech s hájovou květenou je potřeba
udržovat dostatečné prosvětlení porostů.
V mokřadních částech území se jedná o udržování a zlepšování podmínek pro rostliny a živočichy těchto biotopů. Mělo
by se dbát o zachování starých stromů dubů, habrů (i jiných
druhů geograficky původních dřevin).
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Čimické údolí
Část údolí Čimického potoka mezi Čimicemi a Vltavou,
západně od Čimického rybníka.
Od stanice metra trasy C Kobylisy jedeme autobusem č. 152
do Čimic, vystoupíme na zastávce Čimice. Vrátíme se asi 100
metrů zpět a dáme se mírně dolů Lužeckou ulicí a dále
parkovou cestou podél Čimického potoka.

Přírodní památka

ev. č. 2470

Katastrální území

Bohnice, Čimice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

11,23 ha

Nadm. výška

240–270 m

Důvod ochrany
Krajinotvorný prvek. Zachování teplomilných společenstev,
zajímavá mykologická lokalita.
Charakteristika
Protáhlé a mírně klesající údolíčko západně od Čimic, jižně od
sídliště. Východní část je ze severu, jihu a východu obklopena
zástavbou, a to obytnou a komerční. Vyjma skalních výchozů,
lomu a sutí a kromě udržované nivy je celé území porostlé
lesnickými výsadbami a sukcesními porosty s původními
i nepůvodními dřevinami. Převažují křovinaté partie a sečené
nivní trávníky. Plošně malé, avšak významné jsou skalní
výchozy, exponované převážně k jihu. Dnem údolí protéká
drobný a málo vodný tok Čimického potoka, jehož vody se
místy ztrácejí. Území přechází severozápadním směrem do
volné krajiny. Přírodní památka má zčásti charakter
příměstského parčíku, velmi hojně navštěvovaného
rodinami, staršími dětmi, občany se psy a cykloturisty.
Ochranné pásmo je na jihu představováno úzkým pruhem

dřevinných porostů. Trvalé dřevinné porosty, louky, meze
a cesty dominují ve východní části údolí, ukončeného
souvislou zástavbou.
Neživá příroda
Mělké údolí v počínající erozní brázdě Čimického potoka,
s jižně orientovanými břidličnatými stráněmi a údolní luční
nivou. Území přírodní památky představuje jednotvárný sled
střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny
svrchního proterozoika ve stadiu kontaktní metamorfózy
v přirozených skalních výchozech. Na dvou místech prorážejí
podložní žíly ordovického tonalitového porfyritu. Jsou
překryty štěrkopískovými terasami Vltavy; na přilehlých
polích nálezy hranců. Na buližníkových sucích je vyvinuta
mělká a chudá půda typu protorankeru, na ostatních plochách vyvinutější rankerová stadia až mělké hnědé půdy.
Botanika
Severní svahy byly druhotně zalesněny směsí listnatých
dřevin, na jižních svazích se střídají zbytky sadů, lesnických
výsadeb (akát, dub) a enklávy teplomilných trávníků
s kostřavou žlábkovitou a teplomilných vřesovin. Bývalé
pastviny, kde pastva stabilizovala některé silně ustupující
druhy, jako je ostřice drobná, koniklec luční český, křivatec
český, modřenec tenkokvětý.
Zoologie
V území se vyskytují různé druhy teplomilného hmyzu.
Z chráněných motýlů jsou přítomni otakárek ovocný,
otakárek fenyklový a batolec duhový, z blanokřídlého hmyzu
šest druhů čmeláků. Relativně hojní jsou brouci střevlíkovití,
tesaříkovití, páteříčci, nosatci, mandelinky a kovaříci. Hnízdí
zde několik běžných druhů ptáků, mj. šoupálek krátkoprstý,
žluva hajní, stehlík obecný, linduška lesní, budníčci a pěnice.
Ze zvláště chráněných druhů ptáků se vyskytují slavík obecný,
strnad zahradní a krahujec obecný. Ze savců zde žije veverka
obecná. Z méně se vyskytujících druhů drobných zemních
savců je tu např. rejsec vodní. Myslivci byla několikrát
ulovena kuna skalní i lesní.
Lesnictví
V území došlo k druhotnému zalesnění nevhodného složení
s velkým zastoupením akátu. Severní svahy údolí byly zalesněny směsí listnatých dřevin.
Péče o území

GPS: 50.1399625N, 14.4228544E
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Přírodní památka a její okolí byly osídleny již od paleolitu.
Území bylo zemědělsky využíváno k pastvě hospodářských
zvířat, lukaření a sadaření. Všechny tyto tradiční formy
hospodaření postupně a z více důvodů ustoupily. Za vliv
negativní lze označit hospodaření na sousedních rolích, kde
od padesátých let 20. stol. docházelo ke slučování rolí do
velkých honů, nadměrnému užívání agrochemikálií a likvi-

V malých lůmcích byly v minulosti těženy starohorní břidlice. Dnes hostí teplomilná společenstva rostlin a živočichů

daci humusu, což vedlo k progresivnímu poklesu biologické
diverzity. Lesní porosty nejsou v dobrém stavu, zejména
pokud se týká druhového složení. Je třeba udržet volné
enklávy na jižních svazích, čistit od křovin. Nebylo zde
souvislé zalesnění, nicméně plocha lesů zde kolísala v závislosti na koncentraci a aktivitách obyvatel.
Značného odlesnění dosáhlo území v 18. století,
až do poloviny století dvacátého, kdy vlivem
politických a ekonomických změn docházelo k
ústupu drobného hospodaření a různě
intenzivní sukcesi. Tento proces zčásti pokračuje
do současnosti.
Přírodní památka Čimické údolí v sobě zahrnuje
celou řadu velmi rozdílných biotopů a proto
i management je velmi různorodý.

spásat po druhé světové válce a od té doby nevypásané
plochy zarůstají. Přibližně na čtyřiceti místech ale byla pastva
obnovena a kde bylo potřeba, byly pastviny nejdříve zbaveny
keřových náletů. Stejně tak se postupovalo i v případě
Čimického údolí. Zde je ovšem pastva přece jen v něčem
výjimečná oproti jiným chráněným územím. Na
řadě místních původních pastvin rostly a stále
rostou stromy tvořící spíše řídký les než
roztroušené stromy na pastvině.
I tato místa jsou nyní vypásána a nastavený
management tak obnovuje jakýsi původní
pastevní les. Čimické údolí je jednou z mála
rekreačních ploch pro blízké sídliště a proto je
pod velkým tlakem zejména krátkodobých
rekreantů.

Čimické údolí je jedno z chráněných území, kde
Aby byly ušetřeny nejcennější stepní biotopy,
každoročně probíhá pastva. Jde o řízenou
upravuje se postupně přibližně čtyřhektarová
pastvu smíšeného stáda ovcí a koz. Stovky míst Střevlík druhu Odacantha část ochranného pásma do lesostepního
melanura žije
v Praze byly historicky spásány, ať již ovcemi,
charakteru s půlhektarovým ovocným sadem.
v mokřadních biotopech
kozami, skotem či jinými domácími zvířaty
Poměrně velká návštěvnost v chráněném území
a pastva tak po staletí (někde dokonce po
spolu s množstvím odhozených odpadků od té
tisíciletí) ovlivňovala vývoj místních společenstev. Naprostá doby pozvolna klesá právě na úkor upravovaného ochranvětšina pastvin v Praze (včetně Čimického údolí) se přestala ného pásma.
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Havránka
Součást Pražské botanické zahrady. Přírodní památku tvoří
dvě části – údolí Haltýře a Pustá vinice.
Od stanice metra trasy C Nádraží Holešovice použijeme
autobus č. 112. Vystoupíme na stanici Kovárna před ZOO
a dáme se ulicí Pod Havránkou šikmo vzhůru.

Přírodní památka

ev. č. 759

Katastrální území

Troja

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Plán péče

2010–2021

Výměra

4,2 ha

Nadm. výška

220–270 m

Důvod ochrany
Různorodá společenstva: kombinace lesostepi a vřesoviště,
mokřady a květnaté trávníky. Stanoviště teplomilného blanokřídlého hmyzu.
Charakteristika
Jedná se o území se středoevropským typem vřesoviště,
druhově chudé, svahy vytvořené ve spraších prorůstají
subxerotermním společenstvem, na vátých píscích s výskytem paličkovce šedavého.
V chráněném území se rozkládá největší pražské vřesoviště. Součástí péče o tento biotop je soustavné odstraňování mladých stromků a keřů

Neživá příroda
nejsilnější byl jímán cisternou a využíván pro potřeby
Trojského zámku. V minulosti byl chráněn jednoduchým
dřevěným přístřeškem, plánuje se rekonstrukce. Prameniště
Haltýř má na dně úzkého údolí mokřadní vegetaci tvořenou
fragmentárním společenstvem olšin.
V horní částí Haltýře se údolí rozšiřuje
GPS: 50.1201656N, 14.4207844E
a
na břidličnatých výchozech pokrytých
0
50
100 150 m
čtvrtohorními usazeninami jsou zbytky
společenstva vysokostébelných luk.

Geologický podklad tvoří horniny svrchního proterozoika.
Jižně, v těsné blízkosti, se vyskytují vulkanické horniny
spodního ordoviku. Mělké a lehké půdy rozvětraných hornin,
vátých písků a spraší, rankery až černozemě.

Na části území jsou druhotné lesní porosty z náletu břízy,
osiky, akátu, hlohu apod.

Botanika

Péče o území

Pustá vinice. V minulosti se zde, jak už
ostatně název napovídá, pěstovala vinná
réva. Ale již v Indikační skice stabilního
katastru ze 40. let 19. století je toto území
označeno jako pastvina „Pusta winic“. Do
dnešní doby se na těchto místech vyvinulo
na minerálně chudých výchozech silicitů
vřesoviště s rozsáhlými porosty vřesu
obecného. Mimo dominantní vřes a metličku křivolakou zde roste např. jestřábník
chlupáček. Na výchozech štěrkopískových
teras je zajímavý výskyt paličkovce
šedavého, druhu typického pro chudé
písčité půdy.
V údolí Haltýře je předmětem ochrany
především několik pramenů, z nichž
28

Zoologie
Jsou tu bohatá naleziště teplomilného
hmyzu, zvláště blanokřídlých, kteří sídlí
ve sprašových stěnách a svazích. Ze zkoumaných skupin brouků jsou zde stepní
typy střevlíkovitých, mandelinkovitých
a nosatcovitých. Na vřesoviště jsou vázáni
střevlíkovití, přímo na vřes mandelinky.
Na prameništi v Haltýřích žije vzácný
dřepčík Altica palustris. V křovinách je
hnízdiště ptactva, vyskytují se zde pěnice,
budníčci, sýkory – celkem asi 30 druhů.

Lesnictví

Největší pražské vřesoviště je ve správě hlavního města Prahy
od roku 2012. Dříve se o něj starala pražská botanická
zahrada v Tróji. Spolu se změnou správce došlo i k výrazné
změně v managementu. Urychlil se zejména výřez keřů
a mladých stromků, které postupně zarůstaly velkou část
vřesoviště, a významně se zvětšila plocha, na níž se zasahuje.
Péče se rozšířila i na další dvě menší plochy s porosty vřesu.
Vřesoviště a přilehlé okolí je spásáno smíšeným stádem ovcí
a koz. Pastva má dvojí efekt. Zvířata zraňují keříky vřesu, které
díky tomu mohou vegetativně zmlazovat, svými kopýtky ale
zároveň rozrušují travní drn a obnažují půdu mezi vřesem. To
pomáhá semenům vřesu při klíčení a podporuje tak jeho
generativní množení. Zdánlivě necitlivý zásah pomáhá nejen
vřesu, ale i mnoha dalším konkurenčně slabým druhům
rostlin, které v zapojeném travním drnu jinak nemají šanci
odrůst. Pro ně jsou kromě vypásaných či uměle narušo-

vaných ploch ideální například okraje erozních rýh. Bohužel
necitlivý zásah provedený před několika lety znehodnotil
cennou část chráněného území. Několik erozních rýh bylo
zasypáno dovezenou ornicí a oseto. Zahrnula se tak řada
teplomilných, konkurenčně slabých druhů, na jejichž místě
teď vládne ovsík vyvýšený a další druhy libující si v nově
eutrofizovaném prostředí.
Aby byly potlačeny tyto nežádoucí druhy, byla pastva
doplněna o ruční seč. Vždy v době, kdy ovsík vynaložil nejvíce
energie do nadzemní části biomasy, je odstraněn buď sečí
nebo pastvou. Stejný postup se opakuje přibližně po měsíci,
kdy opět naroste a ještě nezačne ukládat živiny do kořínků.
Zásahy se tedy provádí zpravidla v květnu a červenci a každým rokem se pořadí kosení a pastvy střídá.
Haltýř: největším problémem jsou tu divoká prasata.
Prameniště bylo v posledních letech téměř kompletně
přeměněno na kaliště. Odstřel není zatím příliš účinný.
Úživnost Troje způsobuje, že se stádo pravidelně rozmnožuje
a populace divokých prasat roste.
29
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Důvod ochrany

Hrnčířské louky
Komplex pěti rybníků a luk v jejich nejbližším okolí mezi
obcemi Hrnčíře a Šeberov.
Od stanice metra trasy C Opatov se vydáme autobusem
č. 165 do Hrnčíř. Ze zastávky Hrnčířský hřbitov pokračujeme
ve směru jízdy ulicí K Labeškám. Tak dojdeme k největšímu
rybníku chráněného území – Hrnčířskému.

Ochrana společenstev mokřadů, vlhkých luk. Lokalita vodního ptactva.
Charakteristika
Hrnčířské louky jsou tvořeny mozaikou vlhkých luk a soustavou rybníků ležících v pramenné oblasti Kunratického
potoka a představují poslední zbytek ekosystémů rozsáhlé
pramenné oblasti, která se rozkládala od údolí Botiče po
dnešní letiště Točná. Vyvěrají zde prameny, které byly již ve
středověku podchyceny v rybniční soustavě šesti rybníků.
Řada drobných vodotečí pod Šeberovem spoluvytváří
Kunratický potok.

Přírodní památka

ev. č. 1098

Katastrální území

Hrnčíře

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č.5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2022

Neživá příroda

Výměra

29,53 ha

Nadm. výška

280–300 m

Geologický podklad tvoří horniny svrchního proterozoika –
břidlice a droby štěchovicko-zbraslavské skupiny, které nevystupují na povrch. Vlastní podloží je
budováno jejich zvětralinami, deluviálními
uloženinami a holocénními náplavy. Půdy jsou
vytvořeny jako hnědozemě, místy oglejené.
Součástí ochranného pásma východně od
rybníků Jordán a Sladkovský je pole (do
budoucna s předpokladem založení nové
louky a lesního porostu). Část ochranného
pásma v nejjižnějším cípu přírodní památky
tvoří ovsíkové louky do různé míry na
přechodu k antropogenním společenstvům.

Přírodní památka Hrnčířské louky – místy se zástavba dotýká chráněného území, topoly tvoří jen malou část břehových porostů. Dosud
se zde zachovala původní příměstská krajina s poli, loukami a soustavou menších rybníků

Botanika
Nejcennější a druhově nejbohatší jsou porosty
střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké
pcháčové louky. V nich se koncentruje největší
množství chráněných a ochranářsky významných druhů, jako je žluťucha žlutá, kosatec
sibiřský, vzácný až mizející upolín nejvyšší,
jarva žilnatá (jihozápadní hranice jejího areálu
rozšíření), vrba rozmarýnolistá. Chráněné
území je jednou z mála pražských lokalit koromáče olešníkového. V posledních minimálně
deseti letech se se stoupající tendencí na
území přírodní památky vyskytuje prstnatec
májový.
Na plochách, které se přestaly kosit a při
okrajích rybníků se objevují sladkovodní
společenstva rákosin stojatých vod, porosty
V území roste (jako na jednom z mála míst
v Praze) kosatec sibiřský. Tento silně ohrožený
(a tedy chráněný) druh roste na vlhkých loukách
a v mokřinách. Špatně snáší hnojení a chemické
prostředky užívané v intenzivním zemědělství

30

pravidelně pozorováni jespáci bojovní, bekasiny
otavní, čírka modrá, slučka malá a další druhy
bahňáků. V lučních porostech hnízdí linduška luční
a strnad rákosní.

chrastice rákosovité a vysokých ostřic. V území
nejsou lesní porosty.
Zoologie
Z bezobratlých živočichů se zde objevují druhy
částečně vázané na slaniska a subhalofilní stanoviště, jako střevlíkovití brouci Ephanes minimus
a Ophonus diffinis. V chráněném území se vyskytují
také některé vzácnější druhy, z motýlů ostruháček
jilmový nebo modrásek bahenní. Velmi významný
je výskyt obojživelníků vázaných na mokrá stanoviště a rybníky.
Rozmnožuje se zde ropucha zelená, ropucha
obecná, skokan hnědý, zelení skokani, kuňka
obecná, objevuje se i rosnička zelená. Alespoň
v minulosti byl uváděn čolek obecný a čolek velký.
Zástupcem plazů je např. užovka obojková. Na
tahových cestách se zde zastavují ptáci před
přeletem Prahy. Rákosové porosty zde vytváří
významné refugium vzácných mokřadních druhů,
jako je rákosník velký, který zde hnízdí, nebo slavík
modráček, zastavující se zde na tahu. Na tahu jsou

Často se zdrží volavka popelavá. Hnízdí koroptev
polní, čejka chocholatá, kulík říční, kachna divoká,
labuť velká a slípka zelenonohá. Všude na rybnících
lyska černá.
Kromě rejsků a bělozubky stojí za zmínku výskyt
ondatry pižmové, pozorované zde pravidelně,
a hraboše mokřadního (vývržky sov z okolí obsahují
jeho kosterní zbytky).
Péče o území

Jarva žilnatá
roste na vlhkých
a rašelinných
loukách

Jde jednoznačně o nejcennější luční porosty na
území Prahy a proto je jim věnována zvýšená péče.
Mozaikovitá seč, spočívající v ponechávání neposečených částí, je aplikována jak při senách tak při
otavách. Tzn., že bezobratlí, kteří se vyvíjejí na
konkrétních rostlinách, mohou pokračovat ve svém
vývoji nejen během vegetační sezóny, ale i přes
zimní období. I během zimy jsou totiž na rostlinách
31
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Přírodní památka Hrnčířské louky zahrnuje soubor rybníků.
V popředí je Hrnčířský rybník a za ním nahoře Šeberovský
rybník a Brůdek. Při pravém okraji snímku můžeme vidět
rybník Jordán a na obzoru zástavbu Jižního Města.
V pravé části fotografie je zástavba obce Hrnčíře
vajíčka či kukly různých živočichů, kteří svůj vývoj nedokončí,
pokud se jim živné rostliny na podzim pokosí. Seč je v území
doplněna pastvou hovězího dobytka, která se na Hrnčířské
louky v roce 2012 vrátila po padesáti letech. Význam pastvy
spočívá zejména v rozdupání travního drnu těžkými zvířaty.
Tyto disturbance, tedy narušení travního drnu, vyhovují řadě
druhů rostlin, např. upolínům, prstnatcům či suchopýrům.
Luční společenstva jsou zde doplněna mnoha rybníky, které
jsou postupně revitalizovány. Velká změna spočívá zejména
v odstranění keřového a stromového porostu kolem vodní
plochy. Tato bariéra, která je v posledních desetiletích běžná
po obvodu většiny českých rybníků díky dlouhodobé
neúdržbě břehových porostů, brání ve volném přechodu
z vodní hladiny do luk či polí v okolí vodních ploch. U revitalizovaných rybníků na Hrnčířských loukách jsou vytvářeny
pozvolnější břehy, jejichž vybrané části jsou udržovány sečí
a pastvou skotu tak, aby nezarostlé břehy vyhovovaly
vybraným ptačím druhům.

Stejně jako v dalších chráněných územích Prahy je velkým
potenciálním ohrožením zástavba. Realizace takových
záměrů v přírodní památce i ochranném pásmu by vedly
k degradaci přírodního prostředí mimo jiné i proto, že s případnou stavební činností souvisí i odkanalizování a změna
odtokových poměrů.
Podmínky v chráněném území by ovlivnila i výstavba vně
ochranného pásma na klíčových prameništích.
GPS: 50.0035217N, 14.5105892E
0
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Příroda
Od roku 2006 vycházejí jednotlivé svazky edice Příroda v České
republice. Za uplynulých osm let vyšlo osm svazků a dva
dokonce i v anglické verzi.
Knihy mají rozšířený formát A4 a představují vlastně jakousi
encyklopedii příslušné části spektra přírody naší vlasti. Asi
nejpovedenější je svazek věnovaný lesům. Na 408 stranách jsou
probrány jednotlivé aspekty pěstování lesů, lesního
hospodářství i významu lesů pro ochranu přírody. Texty jsou
psány s velkým nadhledem a přitom srozumitelně. Při četbě se

ukáže, že každý z nás byl v lese, každý z nás ví, co a jak by se mělo
či nemělo dělat, ale lesní problematika (jako ostatně cokoli,
pokud nahlédneme hlouběji pod povrch) není zdaleka tak
jednoduchá, jak by se zdálo.
V edici dosud vyšly svazky: Voda, Krajina, Lesy, Půda, Podnebí
a vodstvo, Pozemkové úpravy, Rybníky a Drobné vodní toky.
Většina titulů je již rozebrána.
Některé z těchto svazků je dosud možno zakoupit v e-shopu
http://obchod.prirodacr.cz/
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Vodní plochy mají mnoho funkcí – zadržují vodu v krajině, zlepšují mikroklima, představují důležitý vodní biotop nejen pro ryby a další
vodní živočichy, ale také pro celou řadu ptáků
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Některé druhy vyžadují pro svůj život rákosiny a zarostlé a pokud možno člověku nepřístupné břehy,
pro jiné je výhodnější volný přístup k hladině
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Cholupická bažantnice
Lesní komplex 1 km na jihovýchod od obce Cholupice.
Od železniční zastávky Praha-Modřany použijeme autobus
č. 173. V Cholupicích se vrátíme kousek zpět a jdeme
Podchýšskou ulicí. Za rybníčkem odbočíme vlevo.

příkopů léta neudržovaných, které svádí vodu z území do
bývalého rybníka. V severovýchodní části území je stará
rybniční hráz. Byla tu dříve popisována studánka. Dnes je zde
pouze mokřina a kaliště divokých prasat.
Neživá příroda
Geologické podloží budují břidlice a droby štěchovické
skupiny svrchního proterozoika. Půdy jsou hlubší, jílovitohlinité, hnědozemního typu, místy oglejené, u vývěru
pramenů až gleje.

Přírodní památka

ev. č. 739

Katastrální území

Cholupice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 1/1982 Sb.

Botanika

Plán péče

2010–2019

Výměra

13,78 ha

Nadm. výška

314–378 m

Je vyvinut smíšený les s převahou dubu letního, s příměsí lípy
srdčité, jasanu ztepilého, habru obecného a javoru klenu,
v keřovém patře hloh, svída, líska. Porost střemchové jaseniny v pramenné poloze, na nejvlhčích místech jasenina
s ostřicí řídkoklasou. Nehojný výskyt prvků opadavého listnatého lesa – hrachoru jarního, dymnivky duté, sasanky hajní.

Důvod ochrany
Přírodní památka byla vyhlášena k ochraně přirozeného
lesního společenstva střemchové jaseniny na prameništi
a habrové doubravy s výstavky dubu a lípy. Cílem je zachování
přirozené skladby lesních porostů včetně biocenóz na ně
vázaných.
Charakteristika
Velmi mírně skloněný svah je součástí Uhříněvské plošiny.
Výtoky pramenů z území směřují do Písnického potoka, který
patří do povodí Vltavy. Území je protkáno sítí odvodňovacích

Letecký pohled nás jasně informuje, jaké jsou asi hranice chráněného území

Zoologie
Bylo zjištěno 99 většinou lesních druhů motýlů, m.j. oba
otakárci, soumračník máčkový, bělásek řeřichový a žluťásek
čičorečkový. Některé nálezy brouků z rodu Acalles ukazují, že
kromě bývalého rybníka byl při založení bažantnice do ní
zahrnut alespoň kousek kontinuálního přirozeného lesa.
Hnízdí zde káně lesní, holub hřivnáč, puštík obecný,
strakapoud velký, z pěvců budníček lesní, rehek zahradní,
červenka obecná, sýkory aj. Ze savců je hojný hryzec vodní
a myšice lesní.
Lesnictví
V historickém průzkumu lesů, zpracovaném Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, jsou jen
dílčí údaje k tomuto území. Les u Cholupic patřil v minulosti
k velkostatku Dolní Břežany (majetek Arcibiskupství Pražského). V podkladech hospodářské úpravy lesů z roku 1888
byly lesy revíru Cholupice obhospodařovány jako les nízký.
Začátkem 19. stol. je zdejší les popisován jako les ve věku 32
let, tvořený listnáči s výmladky dubu, habru, břízy, s přimíšenou osikou, olší, borovicí a lískou. V polovině 19. stol.
dochází na velkostatku Dolní Břežany k převodu značné
výměry lesa nízkého na les vysoký, převážně vzniklý ze síje
borovice a smrku. V nařízení z roku 1911 přechází revír
Cholupice do polesí Dolní Břežany a lesy jsou obhospodařovány ve dvou hospodářských skupinách, a to jako les
vysoký s obmýtím 80 let a les nízký s obmýtím 30 let. Je zde
i zmínka o výstavcích dubu značných rozměrů s tím, že
Cholupická bažantnice je se svými velmi příhodnými

Procházka cholupickou bažantnicí připomíná procházku některým
z pražských parků a tak si možná ani neuvědomíme, že chvílemi
jdeme po hrázi bývalého rybníka (viz foto)
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podmínkami vhodná pro výstavkové hospodaření. V roce
1833 je v Cholupické bažantnici vykazován stav osmdesáti
kusů bažantů.
Do roku 1962 se hospodařilo v tomto lese jako v lese
výnosovém, v převážné části tvořeném smíšeným listnatým
lesem, s menším podílem jehličnatého porostu. Z typologického hlediska pokrývá 90% plochy vlhká habrová
doubrava bršlicová a 10% vrbová olšina mokřadní. Ve skladbě
dřevin je nejvíce zastoupen jasan ztepilý a dub letní. Pro
území je charakteristický výskyt starých stromů v okrajích
území a ve formě výstavků po ploše starších porostů. V rámci
lesnického průzkumu byly mohutnější stromy změřeny
a lokalizovány na mapě. Hodnota lesního porostu byla
snížena nevhodnou výsadbou např. smrku ztepilého,
modřínu opadavého a borovice lesní. Zbývající část území
tvoří starý neudržovaný sad a louka.

V LHP na období 1972–1981 jsou veškeré lesy LHC Dolní
Břežany zařazeny do lesů účelových. Tato oblast byla vybrána
jako oblast pro studium vlivu rekreace na hospodaření
v lesích. Byla uplatňována pestrost dřevinné skladby (např.
pro tyto účely se ve školkách pěstoval břek). Budovaly se
procházkové cesty, altány, schody na nepřístupných stráních,
odpočivadla, lavičky, vyhlídky, dětská hřiště, zookoutek,
tabule s informacemi a pokyny pro návštěvníky. Na tato
zařízení přispívalo hl. m. Praha. Pro tento účel bylo zřízeno na
LZ Zbraslav Středisko pěstebních a rekreačních služeb, které
zřizovalo a udržovalo tato zařízení i v prostoru dnešní přírodní
památky. Z této doby pochází i řada prací o vlivu rekreace na
les a jednotlivé přírodní fenomény i s vlivem budovaných
zařízení na návštěvnost a chování návštěvníků v lese.
V dalším LHP (1982–1991) byly lesy chráněného území
a celého LHC Zbraslav nově utvořeného prohlášeny MLVH

Deštníkové druhy
Další ochranářský termín doslovně přeložený z angličtiny.
„Umbrella species“ neboli deštníkový druh označuje takový
organismus, pro jehož cílenou ochranu je nutné zajistit komplexní ochranu biotopu či prostředí, v němž žije. Tím pádem lze
pak pochopitelně pod ochranu tohoto druhu „schovat“ (jako
pod deštník) i celou řadu dalších druhů, které s ním prostředí
sdílejí.
Koncept deštníkových druhů se často uplatňuje v tropických
ekosystémech, v nichž je dosud poznána jen malá část druhů a
jejich ekologické nároky a vzájemné vztahy jsou známy ještě
méně. Chráníme-li ovšem vhodný deštníkový druh i s jeho

prostředím, je mnohem větší šance i na zachování druhů méně
nápadných či zatím ještě neobjevených.
Příkladem deštníkového druhu v ČR může být třeba nápadný
brouk páchník hnědý, který vyhledává dřevo starých listnatých
stromů. Stejný biotop obývá i řada dalších druhů (ovšem méně
populárních). Díky faktu, že páchník představuje druh zařazený
do soustavy Natura 2000, vyhlašují se pro něho chráněná území
(často zahrnující staré parkové dřeviny a aleje), což umožňuje
ochránit i další druhy tzv. xylofágního hmyzu.
Řada dalších deštníkových druhů zároveň plní funkci tzv.
klíčových druhů (viz box str. 115).
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Stárnutí nemusí být tak špatná věc. Jak stárne lesní
porost v chráněném území, hostí stále více brouků
a dalších bezobratlých živočichů, pro které staré
stromy představuji ideální životní prostředí

ČSR za lesy zvláštního určení a v rámci této
kategorie do subkategorie lesů vyžadujících
odlišný způsob hospodaření z důvodu zájmů
státní ochrany přírody. Na toto období jsou v lesích chráněného území navrženy pouze výchovné
zásahy se zaměřením na úpravu druhové skladby
ve prospěch dřevin odpovídajících přirozené
skladbě lesa. Tehdejší rámcové směrnice
hospodaření uvádějí zákaz použití chemických
prostředků, určují začátek obnovy především
v lokalitách s nepůvodní dřevinnou skladbou,
předepisují využívání přirozené obnovy, výchovy
porostů k vytváření pestrých porostních směsí,
nepřetržitou obnovní dobu s aplikací stromové i
skupinové metody výběru, obmýtní dobu od 160
let do hranice fyzického věku. Porosty v území
jsou velmi pestrého druhového složení. Převládá
dub letní a zimní s jasanem, dále se vyskytují habr,
lípa srdčitá, smrk ztepilý, borovice lesní, jeřáb
obecný, javor mléč, klen i babyka, olše lepkavá,
olše šedá, jírovec maďal, buk, akát, modřín
evropský, topol černý, osika, jilm habrolistý, vrba
bílá, vrba jíva, bříza, třešeň ptačí, hlohy, trnka,
líska, bez černý, střemcha hroznovitá, srstka
angrešt.
Péče o území
V chráněném území byl v minulosti zřízen rybník
na prameništi, pak zrušen a území využíváno jako
bažantnice. Chráněný biotop není ohrožen,
vhodné by bylo postupně odstraňovat nežádoucí
dřeviny a udržet převážně listnatý charakter
porostu. Dlouhodobým cílem ochrany území je
zachování (minimálně ve stavu stávajícím) přirozené skladby
GPS: 49.9852781N, 14.4553400E

lesních porostů včetně biocenóz na ně vázaných a managementovými zásahy jejich stav zlepšovat. Jedná se o úpravu
druhového složení porostů a přechod na šetrné výběrné
hospodaření.
Vysoká hodnota území je dána množstvím starých výstavků
dubů, jasanů i jiných dřevin (podél hranic celého území
a zvláště podél cest západní a severní hranice území). Cílem je
zachování těchto starých stromů a ponechávání dostatečného množství nových potencionálních jedinců na dožití.
Jsou vysoce hodnotné a propůjčují území charakter alejí
a starých hájů.

0
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Hospodaření spadá do gesce Lesů České republiky, s.p. Konkrétní činnost by měla být předmětem dalšího jednání.

Nakladatelství Dokořán
Nakladatelství založené v roce 2001 se zaměřuje zejména na
populárně naučnou a odbornou literaturu s výběrovými
přesahy do beletrie a poezie.

autorů: Ochrana přírody z pohledu biologa aneb Proč a jak
chránit českou přírodu.

Mezi kmenové autory patří Václav Cílek. Jemu již vyšlo v tomto
nakladatelství více než deset titulů a všechny se setkaly s nebývalým zájmem čtenářů.

Je to asi nejlepší kniha, která je věnována tomuto tématu za
posledních pět let a rozhodně ji doporučujeme všem, kteří se
hlouběji zajímají o stav české přírody, hlavní problémy, kterými
příroda naší vlasti trpí a jak jí pomoci.

Velká pozornost je věnována životnímu prostředí a ochraně
přírody. Také v českém prostředí se s nebývalým ohlasem
setkala kniha Bjørna. Lomborga: Skeptický ekolog a navazující
titul Zchlaďte hlavy.

Zajímavé jsou např. moderní trendy v ochraně biotopů a společenstev rostlin a živočichů. Velmi zajímavé jsou boxy, které ve
zkratce přinášejí základní informace o nejrůznějších ochranářských problémech.

Z nedávné produkce je třeba upozornit na publikaci kolektivu

Bližší informace viz www.dokoran.cz
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Chvalský lom
Bývalý pískovcový lom je situován do západní části katastrálního území Horní Počernice – mezi železniční tratí a silnicí
do Horních Počernic.
Od konečné stanice metra trasy B Černý most zamíříme např.
autobusem č. 220 do Chval (a Horních Počernic). Vystoupíme
na stanici Chvaly a vydáme se zpět Náchodskou ulicí. Po 250
metrech odbočujeme ulicí Ve Zliči vpravo.
Přírodní památka

ev. č. 1113

Katastrální území

Horní Počernice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2024

Výměra

2,02 ha

Nadm. výška

kolem 280 m

Důvod ochrany
Opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství (křída - cenoman).
Charakteristika
Lomový odkryv je umístěn těsně u sjezdu z dálniční přípojky
mezi mladoboleslavskou dálnicí a starou silnicí PrahaPoděbrady. Severně od lomu probíhá drážní těleso Praha
Vysočany – Čelákovice – Nymburk.
Neživá příroda
Celé území se vyvíjelo pod silným vlivem lidské činnosti.
Lom sám je velmi starého založení.
Krejčí (1869) píše: "… Staré lomy u
Prosíka, Chval a další daly stavivo
pro Karlův most, chrám sv. Víta a jiné
velké starožitné stavby pražské …".
Těžba v lomu skončila počátkem
dvacátých let 20. století. Na počvě
lomu pak bylo založeno několik
černých skládek, které byly později
rozhrnuty a překryty zeminou. Zřízen byl oplocený školní pozemek.
Odkryv cenomanských pískovců ve
Chvalském lomu poskytuje možnost
studia nejen transgrese mořských
sedimentů cenomanu na sladkovodní (jílovce), ale také možnost
studia příbřežních, snad plážových
usazenin, často s křížovým zvrstvením téměř po celém profilu lomu.
40

Vně vlastního lomu lze sledovat konkordantní uložení
mořských sedimentů cenomanu na sedimenty sladkovodní.
Spodní část profilu je tvořena šedými až nafialovělými jílovci
sladkovodního cenomanu s bohatou uhelnou drtí, která
v nich vytváří nepravidelné polohy. Tato vrstva je přístupna
vně lomu, při silnici a její mocnost nad terénem dosahuje od
60 do 120 cm. Na ni konkordantně (souhlasně) nasedá pevný
limonitický pískovec sladkovodního cenomanu, který plynule
přechází do kaolinitických či slabě limonitických pískovců se
znatelným křížovým zvrstvením a s velmi slabým obsahem
glaukonitu.
Vrstva limonitického pískovce je mocná asi jeden metr a na
přechodu je patrný slabý rozmyv této vrstvy směrem vzhůru.
Nadložní komplex diagonálně zvrstvených pískovců potom
pokračuje až k temeni lomu, kde je vytvořena asi 30 cm
mocná písčitá půda. Většinou jde o jemnozrnné až středně
zrnité kaolinické křemenné pískovce. Místy je větší příměs
limonitu a sporadicky glaukonitická zrna. Pískovce jsou dobře
vytříděné a jsou tvořeny výhradně křemennými zrny,
převážně subangulárně omezenými. Běžnou akcesorií je
muskovit. Z těžkých minerálů převládají rutil, zirkon a turmalín. Běžné jsou tenké krusty limonitu na povrchu pískovců.
Ojedinělé jsou tenké vložky světle žlutých až našedlých
jílovců, které jsou nepravidelně rozmístěny v mase pískovce.
Tyto pískovce jsou svrchnocenomanské, řadíme je k vrstvám
korycanským a jsou mořského původu (zóna Inoceramus
pictus).
V jílovcích sladkovodního cenomanu byla zjištěna
zuhelnatělá rostlinná drť (řezanka) a úlomek nahosemenné
rostliny Frenelopsis alata. V pískovcích korycanských pak byla
nalezena jádra mlžů Protocardia hillana.

GPS: 50.1117925N, 14.5897239E
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V mořských pískovcích se kromě
křemene, glaukonitu a muskovitu
nacházejí mikroskopické úlomky těžkých minerálů rutilu, zirkonitu, turmalínu a ve výplavech byla zjištěna
i dvě zrna granátu. Je zde opěrný
profil peruckého a korycanského
souvrství, můžeme tu vidět skrytou
diskordanci peruckého souvrství.
Lom představuje ideální prostor pro
studium vývoje cenomanské sedimentace. V nadloží lomové stěny
jsou vyvinuty mělké písčité půdy.
Totéž je i na počvě lomu, kde však
byla část plochy rekultivována
navezenou ornicí.
Botanika
Vegetace je silně ovlivněna činností
člověka. Vyskytují se nevyhraněná

V geologickém profilu je krásně odkryto něco skrytého –
odborný název zní hiát. Jedná se o to, že ve vodním
prostředí se ukládaly sedimenty. V důsledku změny
prostředí došlo k přerušení sedimentace a po čase (někdy
se může jednat i o miliony let) sedimentace pokračovala
za zcela jiných podmínek – což se projevuje jinými
vlastnostmi sedimentu – např. barvou. Na fotografii je
profil vně lomu. Ve spodní části jsou sladkovodní
uloženiny cenomanu (svrchní křída), na které nasedají
cenomanské pískovce – zpočátku sladkovodní, směrem
vzhůru pak přecházející v mořské uloženiny

společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními
i kulturními – mateřídouška panonská, pelyněk
ladní, lilek černý, měrnice černá, jestřábník savojský,
podběl obecný, hvozdík kartouzek.
Zoologie
Z hmyzu byl zjištěn otakárek fenyklový, střevlík
zahradní, z drobných savců myšice křovinná.
Lesnictví
Západní a východní část je porostlá náletem břízy
bělokoré, osikou obecnou, vrbou jívou a bohatým
keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou
a hlohem jednoblizným.
Péče o území
Péče o bývalý pískovcový lom spočívá v odstraňování keřů a stromů, které zarůstají geologické
odkryvy, případně brání v pohledu na ně. V území se
tak rok od roku snižuje množství dřevin, které lemují patu
lomové stěny. Pouze horní hrana lomu je jednou ročně

(zpravidla na přelomu června a července) kosena, aby byl
podpořen místní, velmi chudý fragment xerotermního
trávníku.

Invazní druhy
Za invazní (nebo invazivní) označujeme nepůvodní druhy
živočichů a rostlin, ať už záměrně vysazené nebo neúmyslně
zavlečené, které jsou v nové oblasti rozšíření schopny rychlého
úspěšného šíření.
Z hlediska ochrany přírody je podstatné, že invazní druhy
obvykle ohrožují přirozenou biologickou rozmanitost nově
osídleného území. Děje se tak nejčastěji proto, že tito vetřelci
(doslovný překlad z angl. termínu „alien species“) jsou přizpůsobivější než jeho původní obyvatelé. Proto původním druhům
úspěšně konkurují v soutěži o prostor nebo potravní zdroje
a vytlačují je z jejich domoviny.
Dobře známým příkladem z rostlinné říše jsou u nás křídlatky
(druhy rodu Reynoutria), vytvářející na březích řek místy tak
husté porosty, že v nich žádný jiný druh nemá šanci obstát.
Výraznou změnu podmínek prostředí způsobuje také invazní
trnovník akát, který mění chemické vlastnosti půdy třeba na
stanovištích tzv. skalních stepí. Pomineme-li jeho úporné
zmlazování, váže akát jako typický představitel čeledi

bobovitých do půdy vzdušný dusík, čímž v podrostu umožňuje
rozvoj nitrofilních druhů a potlačí původně zastoupené druhy.
Další „zbraní“, kterou mohou invazní druhy nepříznivě ovlivňovat biodiverzitu, je predační tlak. Ten se zvlášť nápadně
projevuje v územích, kde určité skupiny organismů nemají
přirozeného nepřítele (často jde o uzavřené, tzv. ostrovní
ekosystémy). Populace kořisti se pak po zavlečení či vysazení
predátora (třeba obyčejné kočky domácí na ostrovy Oceánie)
mohou velmi rychle zhroutit.
Abychom ale nechodili pro příklad tak daleko: Naše domácí
druhy raků jsou velmi oblíbenou potravou invazního predátora
– norka amerického. Ohrožení raka říčního i raka kamenáče je
pak o to větší, že jim konkurují ještě dva uměle vysazené
severoamerické druhy raků, které se díky větší rozmnožovací
schopnosti rovněž invazně šíří a navíc přenášejí tzv. račí mor.
Zatímco američtí raci onemocnění přenáší, ale sami se
nenakazí, pro původní evropské druhy je nákaza tímto
plísňovým onemocněním téměř vždy fatální.
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Jabloňka

Důvod ochrany

Strmé skalní stěny, tzv. "Černé skály" mezi Pelc-Tyrolkou
a vyústěním Trojské ulice do údolí Vltavy.
Od stanice metra trasy C Nádraží Holešovice pokračujeme
autobusem č. 112 směrem k ZOO. Vystoupíme v Povltavské
ulici a po pravé straně se tyčí strmý sráz chráněného území.

Přírodní památka

ev. č. 137

Katastrální území

Libeň

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

1,25 ha

Nadm. výška

190–260 m

Při horní hraně skal xerotermní společenstva rostlin. Geologický profil ordovickými vrstvami.
Charakteristika
Skalní ostroh na pravém břehu Vltavy, s převýšením až 100 m.
Část ostrohu byla narušena lomem na křemence, druhá část
tvořená břidlicemi má zachovaný původní reliéf. Jsou zde
obnaženy skalecké křemence. Nejvyšší část je vyvinuta
v podobě silně písčitých, poměrně pevných jílovců.
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skalnatý výchoz. Pozoruhodný je šikmý křemencový srub,
vystupující v lomové zóně ve strmé západní stráni. Význam
profilu zvětšuje odkryv přechodu směrem do nadloží. Nad
křemenci nasedá poloha břidlic. V nadloží je 15–16 m střídajících se šedých jemnozrnných a křemitých pískovců až
křemenců s jílovitými až písčitými břidlicemi. Nejvyšší část
profilu je tvořena 30 m mocným souvrstvím tmavě šedých
břidlic silně písčitých s téměř roubíkovou odlučností. Jsou
vyvinuty mělké půdy protoranker a ranker.

Neživá příroda

Botanika

Z geologického hlediska představuje Jabloňka významný
geologický profil svrchní části facie skaleckých křemenců
dobrotivského souvrství českého ordoviku. Tato část profilu
je významná přítomností cca 12 m mocné břidličné vložky
a tím, že jejich nejvyšší část je vyvinuta v podobě silně
písčitých, poměrně pevných jílovců, které zde vytvářejí

Na původní nenarušené skalní stěně rostou tařicová skalní
společenstva, teplomilné trávníky s trýzelem škardolistým
a kostřavou waliskou a šířící se porosty teplomilných křovin.
Fytogeograficky je významný výskyt pelyňku pontického
a omanu německého. Dále zde roste tařice skalní, bělozářka
liliovitá, chrpa chlumní, růže galská aj.
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Zoologie
Jedná se o naleziště teplomilného hmyzu. Byl nalezen vzácný
kovařík Cardiophorus gramineus. Je zde hnízdiště drobného
ptactva, např. budníčci, pěnice aj.
Lesnictví
Na části území je vyvinut porost kyselé doubravy, místy se
uplatňují javor babyka, javor klen či jasan ztepilý.
Péče o území
Jabloňka patří mezi přírodní památky, které v průběhu druhé
poloviny 20. století nejvíce zarostly. Bylo to dáno zejména
velmi obtížnou dostupností, neboť na místní cenné skalní
stepi se dá vystoupat pouze po skále.
Lidé tak neměli možnost kochat se výhledy na Vltavské údolí
a pomocí turistiky či romantických výletů sešlapávat bylinné
patro a udržovat alespoň části skalních výchozů nezarostlé
keři. Nejcennější partie a nezbytné minimum biotopů
potřebné pro přežití chráněných společenstev naštěstí
zachránila zvěř, která na Jabloňce desítky let nebyla rušena
ani lidmi ani psy a mohla tak alespoň částečně svou pastvou
blokovat přirozenou sukcesi.
I velmi malá refugia stepních společenstev, která se zde
začátkem 21. století nacházela, umožnila rychlé rozšíření
řady teplomilných a suchomilných druhů rostlin a na ně
vázaných bezobratlých do nově vyřezávaných ploch. Každým
rokem se ukrajují další metry keřového zápoje a území se
pomalu vrací do předválečné podoby. Od roku 2010 je skalní
step dokonce spásána smíšeným stádem ovcí a koz. Obdiv
patří pasáčkům a jejich psům, že dokáží na extrémních
svazích stádo řídit a směrovat tam, kde je ho potřeba.

Tvrdé ordovické křemence byly lámány v bývalém lomu. V současné
době strmé a špatně přístupné skalní srázy hostí teplomilná
společenstva s tařicí skalní. V péči o zachování přírodního fenoménu
pomáhá pastva stáda ovcí a koz. Jabloňka je typickým zástupcem
území, na které je lepší se dívat, než lézt
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Klánovický les

Charakteristika

Klánovický les – západní a jižní část komplexu Klánovického
lesa na sever a jih od železniční trati Praha – Kolín.

Území přírodní rezervace je zčásti obklopeno hustou
městskou a příměstskou zástavbou. Individuální výstavba je
rozptýlena do plochy okrasných a užitkových zahrad, u staré
zástavby větších, u nové zástavby jen malých.

Vlakem jedeme na trase Praha-Kolín do stanice Praha-Klánovice. Jdeme zpět podél trati asi 300 metrů a poté vpravo
cestou do lesního komplexu.
Přírodní rezervace

ev. č. 736

Katastrální území

Újezd n. Lesy, Klánovice,
Horní Počernice, Běchovice

Zřizovací předpis

vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.
nařízení RHMP č. 3/2013

Plán péče

2011–2020

Výměra

244,18 ha

Nadm. výška

300–330 m

Důvod ochrany
Zachování zajímavých lesních společenstev ke studiu vlivu
zhoršujících se přírodních podmínek na tato společenstva.

Komplex Klánovického lesa je jedním z největších lesních
komplexů Hlavního města Prahy. Leží na rovině, členitost
terénu je minimální. Většina lesa vznikla na zemědělské půdě
v místech zaniklých středověkých vesnic.
Velkou biologickou i ekologickou hodnotu území nabývá
zastoupením mnoha rozmanitých biotopů, které se na
poměrně malých plochách střídají – od „suchých“ biotopů na
píscích až po biotopy s rašeliníkem. Území je významné
výskytem řady cenných rostlinných společenstev, které patří
na území Prahy mezi ohrožené.
Celé území je však nejvíce hodnotné jeho izolovaností a kontinuální plochou lesa. Značnou izolovaností od okolních
zemědělských pozemků bylo ušetřeno eutrofizace, a tím
celkové degradace – takovéto oligotrofní území je v dnešní
době velice vzácné a ještě více v tak velké ploše. Kontinuálnost lesa přispívá k vytvoření stabilního mikroklimatu,
umožňuje přirozený průběh přírodních procesů, k výskytu

Rozmanitost přírodních podmínek zvyšují vodní plochy. Zdejší rybníky ovlivňují mikroklima a přitahují nejrůznější živočichy
(a to včetně člověka)
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vzácných a hodnotných rostlinných i živočišných
společenstev.
Neživá příroda
Cenomanské pískovce (svrchní křída). Oligotrofní hnědá půda, pseudoglej, hnědozem, hnědozem se stopami oglejení.
Botanika
Většina plochy přírodní rezervace je porostlá lesem,
vzhledem k nízké úživnosti podloží převažují kyselé
(acidofilní) doubravy, místy přecházející do mezofilnějších
porostů s větším podílem habru. Lesní společenstva jsou
poměrně zachovalá, jejich podrost je ovšem přirozeně
druhově chudý a monotónní. Mezi nejrozšířenější biotopy
patří vlhké acidofilní doubravy s bezkolencem modrým, které
jsou také evropsky významným stanovištěm. Z význačných
rostlin v těchto porostech hojně najdeme břízu pýřitou
a místy i několik dalších chladnomilnějších druhů rostlin, což
je v rámci celkově teplé Velké Prahy pozoruhodné. V sušších
typech porostů dominuje bika hajní, lipnice hajní nebo
černýš luční, v přechodech k úživnějším dubohabřinám
vzácně najdeme i lilii zlatohlávek či medovník meduňkolistý.
Z pohledu biodiverzity jsou zde unikátní zbytky společenstev
bezkolencových luk, i když co do rozlohy zastoupené jen
okrajově. Tento typ luk porůstá živinami chudé, střídavě

vlhké půdy, které vedle dominantního bezkolence indikuje
i výskyt dalších rostlinných druhů, které snášejí kolísavé
zamokřování a vysýchání. Nejcennějším porostem je ani ne
hektarový fragment, zachovaný na samotném západním
okraji rezervace, mezi železniční tratí a vrchem Homole.
Právě zde se vyskytuje značné množství chráněných a ohrožených druhů jako kosatec sibiřský, srpice barvířská, mochna
bílá, vrba rozmarýnolistá a jarva žilnatá, ještě donedávna zde
rostl jako na posledním místě v Praze i hořec hořepník. Není
divu, že i tento typ přírodního stanoviště je předmětem
ochrany evropsky významné lokality (tzn. Naturou 2000
chráněný).
Z dalších významných druhů rezervace Klánovický les jmenujme ještě alespoň prhu arniku, smilku tuhou apod.
Zoologie
Entomologicky významná lokalita, jak z hlediska návaznosti
na typické dřeviny (borovice lesní, duby, bříza pýřitá) či
drobná vřesoviště, tak na tůně a mokřady, často zrašeliněné.
Každý tento biotop obsahuje typické významné druhy.
Z chráněných brouků je zde krajník hnědý. Z brouků vázaných
na dřeviny jsou to např. mandelinkovití na bříze pýřité,
nosatcovití, na borovici lesní krytohlavec. Na vřesoviště jsou
vázaní typičtí střevlíkovití, přímo na vřesu žijí mandelinkovití
a nosatec-krytonosec Micrelus ericae. Na tůních a rašeli-
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Lesnictví
V části Blatov se vyskytují zachovalé porosty bezkolencové
březové doubravy a bikové doubravy. Výskyt břízy pýřité a kříženců s břízou bělokorou. V části
Vidrholec roste mimo bezkolencové březové doubravy i černýšová dubohabřina biková. Významný je zejména starý porost
dubohabrového lesa východně
od silnice Újezd-Klánovice se starými exempláři habru obecného
a dubu letního.
GPS: 50.0866742N, 14.6692111E
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nových mokřadech a jejich pobřežních pásech je více
významných typických druhů brouků. Z motýlů zde žije
otakárek fenyklový i ovocný. Vyskytuje se zde několik druhů
obojživelníků: čolek velký a obecný, skokan štíhlý a zelený,
kuňka ohnivá, ropucha zelená a obecná Vzácně se setkáme
dosud se zmijí obecnou. Z plazů je zde také ještěrka obecná,
slepýš křehký, užovka hladká a obojková .
Bohatá je avifauna, čítající kolem 80 hnízdících druhů
ptactva, např. káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný
a dokonce i 1–2 páry jestřába lesního. Z pěvců možno
jmenovat hýla obecného, ze šplhavců např. strakapouda
velkého a jižního či datla černého. Zastižena byla i potápka
malá. Žije zde liška obecná, srnčí zvěř a často se objeví i prase
divoké, z drobných savců např. myšice lesní, kuny, čímž výčet
savců zdaleka nekončí.

Poznámka, historie
Území má i archeologickou hodnotu, v minulosti bylo hustě
osídleno. V roce 1346 je zde vzpomínána vesnice Hol, kterou
připomíná po jejím zániku v jejím místě zřízený rybník Hol,
uvedený ještě v josefínském katastru z r. 1785. V místě
zvaném Vidrholec existovala vesnice Lhota nad Úvalem,.
Nejstarší vesnice Slavětice pak pochází z roku 1227 v části
lesa Blatov. Po těchto vesnicích nezůstaly žádné nadzemní
zbytky staveb.
Další takovou vesnicí byla vesnice Žák, která patřila pod tvrz
Květnice. Vesnice zanikla během třicetileté války a traduje se,
že byla vypálena švédským vojskem. Jméno vesnice
připomínal rybník Žák, uváděn byl ještě v josefinském
katastru z r. 1785. Ve třicetileté válce uvedené vesnice
zanikají, na jejich místě a na místě polí, které vesnice
obklopovaly, vzniká souvislý les. V roce 1845 zde byla dána do
Bývalá hájovna Nové Dvory byla v nedávné době zrekonstruována

V současné době jsou chráněny významné části Klánovického lesa ve třech chráněných územích a to po obou stranách železniční trati.
Vzhledem k tomu, že zde bylo i poměrně husté osídlení, přičemž některé vsi zanikly po třicetileté válce, je rozsáhlé území velmi zajímavou
oblastí studia proměny přírodních podmínek v průběhu uplynulých staletí

provozu železniční trať Praha-Olomouc, v důsledku výstavby
trati byly vypuštěny rybníky Slavětický, Holský a Žák. Zbytky
těchto rybníků jsou dodnes v terénu patrné. V roce 1874 zde
odkupuje 225 jiter pozemků pražský podnikatel Václav Klán,
který zde zakládá v roce 1878 novou osadu, po něm
nazvanou Klánovice. V současné době ovlivňuje prostředí
Klánovického lesa provozování jezdeckého sportu. Z novějších staveb je v Klánovickém lese také televizní
retranslační věž. Díky historickým nálezům některých
reliktních rostlin lze usuzovat, že mokřady v širším slova
smyslu by v této oblasti mohly mít kontinuitu již od počátku
holocénu. Místní příroda však procházela vývojem,
usměrňovaným pravděpodobně již od pravěku lidskou
činností. Ve středověku byla na území dnes nejrozsáhlejšího
lesního komplexu v Praze mozaika vesnic, luk, pastvin, polí a
rybníků. Na okrajích rybníků a vodotečí a na zamokřených
částech luk se patrně nacházely rašelinné biotopy, louky
hostily bezkolencové trávníky a pastviny významnou
suchomilnou a pískomilnou vegetaci. Neobdělávaná půda se
postupně zalesnila.
Péče o území
Západní část Klánovického lesa spolu s přilehlými loukami
patří do evropsky významné lokality Blatov a Xaverovský háj.
Celé území je poměrně chudé na živiny a zároveň na velké
části vystupuje hladina podzemní vody blízko k povrchu.
Proto zde převažují vlhké acidofilní doubravy a vlhké
bezkolencové louky plné rostlin, které jsou konkurenčně
slabé a na úživnějších stanovištích by neodolaly tlaku jiných,
zpravidla běžnějších rostlin.
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Pro zachování cenných lesních společenstev je nezbytné, aby
se zde v rámci lesního hospodaření podporovala přirozená
druhová skladba s dominancí dubu (jak činí Lesy hl. m. Prahy)
a nebyla postavena na masivní podpoře borovice a modřínu
(jak činí Lesy ČR).
Opomíjené a přitom v kontextu Prahy a blízkého okolí
unikátní jsou místní nelesní biotopy. Na loukách, které stačily
z velké části zarůst díky absenci pravidelné seče, se opět
hospodaří. Díky tomu se zde rostliny jako je např. mochna bílá
či vzácná jarva žilnatá šíří zpět na dříve opuštěná místa. Velmi
zajímavé jsou okraje přilehlých polí a polní cesty, kde se
nacházejí kromě mizející zeměžluče okolíkaté i takové unikáty, jakým je např. kyprej yzopolistý. Pro území je proto klíčové, aby zde nedocházelo k většímu přísunu živin a výrazným
změnám vodního režimu.
Další zajímavostí jsou místní široké lesní cesty. V minulosti
nebylo výjimkou, že se mezi lesní cestou a hranicí lesa pásla
domácí zvířata nebo se plocha kosila na krmení. Cestu tedy
od lesa dělila ještě úzká louka. Tento z dnešního pohledu
nepraktický způsob hospodaření měl vícero důvodů. Jedním
z nich byla bezpečnost. Cestující měl přece jen trochu více
času připravit se na útok vedený zpoza stromu. Široké proluky
mezi jednotlivými díly lesa zároveň bránily šíření požáru.
Lesní požáry se dříve víceméně nehasily a čekalo se, že se
oheň sám zastaví právě v místech širokých cest. Z hlediska
ochrany přírody je důležité, že tato stanoviště byla osídlena
mnoha rostlinami a díky nim i např. motýly, kteří se jinde
vyskytovaly pouze sporadicky, pokud vůbec. V Klánovickém
lese zbytky takových cest můžeme (na posledním místě
v Praze) spatřit.
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Botanika

Komořanské a modřanské
tůně
Území se rozkládá na pravém břehu Vltavy kolem 62. říčního
kilometru.
Ze stanice metra trasy C Kačerov použijeme autobus č. 139
do zastávky Cukrovar Modřany. Ulicí Komořanská a U Soutoku se dostaneme k železniční trati. Za ní se dostaneme
k navigaci, která pěšinou propojuje jednotlivé tůně.

Přírodní památka

ev. č. 5974

Katastrální území

Komořany, Modřany

Zřizovací předpis

naříz. č. 14/2014 Sb.

Plán péče

2014–2020

Výměra

12,5023 ha

Nadm. výška

200 m

Důvod ochrany
Ochrana makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkkého luhu nížinných řek v tůních
vzniklých na výhonových stavbách a koncentračních hrázkách opevnění pravého břehu Vltavy.

V průběhu času dochází k zazemňování tůní. Na této činnosti
se nejvíce podílí povodně a vegetace litorální zóny tůní
(dominují orobince, rákos, vrby). Zatímco na prvních leteckých snímcích (rok 1953) byly jasně zřetelné všechny
výhonové stavby, v dalších letech jejich kontury zmizely a byly
postupně překryty vegetací.
Nejsevernější část území tvoří slepé rameno Vltavy přiléhající
k tělesu železniční trati v blízkosti železniční stanice PrahaModřany a přilehlý poloostrov pokrytý převážně křovitou
vlhkomilnou vegetací, vrbinami, kde převládá vrba křehká,
a vrba nachová. Po jiné vegetaci se pne loubinec popínavý,
svízel přítula, lilek potměchuť. V bylinném podrostu se
vyskytuje rdesno peprník, popenec břečťanolistý, kostival
lékařský a krtičník hlíznatý. Přímo ve Vltavě u břehu roste
hvězdoš a šejdračka bahenní.
Vodní plochy tůní jsou obklopeny porosty orobince a roztroušenými porosty zblochanu vodního. Ve vodě roste
okřehek menší. Vzplývají tu listy silně ohrožené voďanky žabí.
V nejjižnější tůni roste kriticky ohrožený plavín štítnatý.
K dalším vzácnějším druhům patří: šmel okoličnatý, lakušník
okrouhlý, ostřice nedošáchor. Okolo tůní roste hvozdík
svazčitý, vrbina obecná, kyprej vrbice, karbinec evropský,
hluchavka skvrnitá a máta dlouholistá. Na sušších místech se
vyskytuje lipnice obecná nebo vikev ptačí.

Charakteristika
V minulosti zde byl tok Vltavy daleko širší,
zřejmě však byl značně kolísavý stav vody
v toku. Na Vltavě byl brod využívaný již Kelty.
Tok Vltavy i Berounky v nivě se měnil po každé
větší povodni, byla zde řada ramen a tůní.

Zoologie
GPS: 49.9922703N, 14.4013533E

Díky velkému říčnímu toku a řadě drobných
vodních ploch je možno zde zastihnout celou
řadu ptačích druhů. Je to např. sýkora lužní,
slavík obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka
obecná, strakapoud prostřední, ledňáček
říční, rybák obecný, potápka malá a potápka
roháč.

Dominantním prvkem v přírodní památce jsou
samotné výhonové stavby zřízené v minulosti
k zúžení koryta Vltavy tak, aby byla po větší
část roku Vltava splavná. Ještě za 1. republiky,
přesněji do výstavby Slapské přehrady
(dokončena 1953), byla Vltava používána běžně pro přepravu osob i nákladů a to včetně
voroplavby. Výhonové stavby koncentrovaly
vodní tok, takže to zmírňovalo problémy s tzv.
modřanskou mělčinou, ještě než byl vybudován dnešní vysoký (a sklopný) modřanský jez.
Po vybudování výhonových staveb (z kamene)
byla jejich zhlaví spojena a vznikla tak tzv.
navigace se stezkou. Ta vymezovala bočně
vodní tok, sloužila i jako potažní stezka.

Péče o území

Neživá příroda
Geologické podloží tvoří čtvrtohorní náplavy
Vltavy.
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Významná je fauna obojživelníků a plazů:
skokan štíhlý a skřehotavý, ropucha obecná
a zelená, čolek obecný. Z plazů ještěrka
obecná, slepýš křehký, užovka obojková ad.
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Představu o tvářnosti údolí nám dávají staré
rytiny i novější fotografické snímky a kresby
z archivů např. Archivu hl. m. Prahy a Muzea
hl. m. Prahy a Národního archivu. Pro dnešní
utváření toku Vltavy měly význam práce na
Vltavě po roce 1890, které trvaly až do doby
1. republiky a jejichž účelem bylo také zlepšit
plavební podmínky na Vltavě. Vznikla zde
řada výhonových staveb, jejichž zhlaví byla
propojena a vznikla tak souvislá pobřežní
stezka.

Letecký pohled od Lahovic po proudu Vltavy k jejímu soutoku s Berounkou (vlevo). Po pravé straně vidíme v dolní části Komořanské
a nad nimi Modřanské tůně
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Toto chráněné území vlastně neustále ovlivňuje příroda – především Vltava v její bezprostřední blízkosti

Ekosystém se příznivě vyvíjel v prostoru vltavského opevnění
bez managementových opatření. Pouze po povodních v roce
2002 bylo nezbytné za součinnosti orgánu ochrany přírody,
MČ Prahy 12 a Povodí Vltavy, s. p. vyčistit území od antropogenních nánosů. Cílem ochrany je udržení výše uvedených
biotopů, kde se vyskytuje mnoho druhů zvláště chráněných
50

rostlin a živočichů a dalších druhů uvedených v červeném
seznamu. V současné době se Komořanské a modřanské tůně
nacházejí v příznivém stavu z hlediska ochrany. V rámci
managementu je nutné počítat s vysekáváním porostů vrb
v některých částech přírodní památky z důvodů otevření
vodních ploch pro podporu makrofytní vegetace stojatých

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

K výrazné změně podmínek dochází během povodní, které jsou v posledních desetiletích stále častějším jevem

vod a na ně navázaných živočichů, náhradou stanovištně
nevhodných dřevin a lokálním odbahňováním tůní (lagun).
Od přelomu tisíciletí byla lokalita zatopena již několikrát
a zjevně jí to svědčí. Jednotlivé tůně jsou vyplachovány od
sedimentu tvořeného především tlející biomasou a zároveň
jsou obohacovány o rostliny z obnažené či připlavené se-

menné banky. Pokud by zde k občasným povodním nedocházelo, muselo by se přikročit k umělému obnovování tůní,
jak se děje v jiných chráněných územích, která nejsou příležitostně zaplavována. Jde o jedno z nejnovějších chráněných
území v Praze, vyhlášené teprve v září 2014, byť snaha
o územní ochranu se zde datuje od konce 80. let 20. století.
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Ládví
Lom ve vrcholové partii buližníkového masivu ve středu
lesoparku "Ďáblický háj", severně od Kobylis a při cestě
jihozápadním směrem z Ďáblic.
Od stanice metra trasy C Ládví vyjedeme autobusem č. 103
do Ďáblic. Vystoupíme u úřadu městské části (zastávka
Květnová). Po levé straně se rozkládá rozlehlý lesopark
Ďáblický háj protkaný řadou cest. K chráněnému území nás
dovede cesta, která představuje přímé pokračování Květnové
ulice po severní straně háje.
Přírodní památka

ev. č. 748

Katastrální území

Ďáblice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 3/1982 Sb.

Plán péče

2010–2024

Výměra

0,6614 ha

Nadm. výška

330–359 m

Důvod ochrany
Jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje
křídového moře na území našeho státu. Výskyt zkamenělin
vzácných druhů foraminifer. Vzhledem k zamokření v dolní
části lomu je území bohaté na ocasaté obojživelníky.
Charakteristika
Přírodní památka Ládví je představována prostorem
a stěnami opuštěného silicitového lomu severovýchodně od
nejvyššího bodu kopce Ládví v severní části Prahy. Dno lomu
je zarostlé vegetací. Některé polohy dna lomu jsou zvlhčeny.
Zdejší buližníky představují nejpevnější horniny pražského
okolí. Tyto horniny byly na vrcholu Ládví těženy již v pravěku
na výrobu kamenných nástrojů, jak o tom svědčí archeologické nálezy. Těžba v menším měřítku pokračovala ve
středověku.
GPS: 50.1371542N, 14.4656381E

Větší lomy vznikaly ve dvacátých letech minulého století,
zřejmě i tento lom byl založen již v této době. Těžba
pokračovala ještě po druhé světové válce, skončila však
v průběhu 50. let. Silicity byly těženy především na štěrk, štět,
výjimečně jako neopracovávaný stavební kámen. Lom má
podkovovitý tvar.
Neživá příroda
V buližníkovém lomu založeném ve dvacátých letech 20.
století je v západní stěně odkryta "kapsa" vzniklá v příbojovém srubu tvořeném buližníky během cenomanskospodnoturonské mořské transgrese. V té době tvořily
starohorní buližníky ostrov ve svrchnokřídovém moři.
Činností moře vznikl členitý povrch ostrova, ve kterém byly
různě velké prohloubeniny. V důsledku kolísání hladiny moře
buližníková masa občas vyčnívala nad hladinu a tvořila
ostrov, občas byla zanořena a v té době se více mohla uplatnit
síla příboje. V některých fázích existence území byly
prohloubeniny vyplněny opracovanými bloky uvolňovanými
z pobřežních útesů. Kapsa je vyplněna dobře opracovanými
velkými valouny buližníku o průměru od několika centimetrů
do dvou metrů. Mezerní hmotu tvoří světle šedé vápnité
jílovce obsahující relativně hojnou fosilní mikrofaunu.
Jedna z těchto kavern je odkryta v lomu Ládví v jeho západní
stěně. Je vyplněna opracovanými silicitovými balvany do
rozměru až dva metry, ale také angulárními úlomky silicitů
nejrůznějších velikostí.
Mezery mezi úlomky a balvany silicitů jsou vyplněny světle
šedými jíly. V nich bylo objeveno společenstvo svrchnokřídových dírkonošců z nichž Ataxophragmium depressum se
na jiných odkryvech vyskytuje od cenomanu do turonu
a Arenobulimina preslii, se jinde vyskytuje od cenomanu do
spodního santonu. Kromě těchto druhů zde bylo objeveno
deset nových druhů foraminifer. Mělké rankerové půdy.
Botanika
V minulosti bylo území využíváno jako pastvina. Pastva zde
ustala údajně v 50. letech minulého století. Od té doby
plocha zarůstá dřevinami. Celé území se nachází v prostoru,
který má parkový charakter a slouží k rekreaci obyvatel z bližší zástavby. Botanicky nepřináší Ládví nic mimořádného,
zajímavá je snad přítomnost několika druhů ostřic a sítin.
Na vlhkém dně lomu jsou z jara husté porosty pryskyřníku
plazivého a orseje jarního s podbělem.
Zoologie
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Jsou zde přítomny některé druhy teplomilného a lesního
hmyzu, v zamokřené části lomu čolek obecný. Z motýlů je tu
zajímavá přežívající populace zástupce píďalkovitých Lycia
isabella, z ostatních čeledí jsou zde zástupci můrovitých,
okáčovitých, babočkovitých a běláskovitých.

Před necelými sto miliony let v těchto místech bouřilo poměrně mělké a teplé druhohorní křídové moře. V něm byla rozeseta řada ostrovů,
které se v různých fázích vynořovaly více či méně z moře. Jedním z pozůstatků dávné geologické minulosti jsou příbojem opracované balvany
buližníků, které se nacházejí v prohloubeninách na okrajích bývalých ostrovů

Lesnictví
Lesní porost je smíšený s převahou dubu. V ochranném
pásmu je typický městský les, u něhož převládá rekreační
funkce. Na dně lomu stíno- a vlhkomilné křoviny vrba jíva,
krušina olšová aj. Na horní hraně nad čelní stěnou roste
i několik exemplářů vrby bílé. V prostoru chráněného území
se cíleně lesnicky nehospodaří.
Péče o území
Chráněné území je součástí rozsáhlého rekreačního areálu
a tak je poměrně hojně navštěvováno mimo jiné i pro svůj
romantický ráz. Tato návštěvnost sice zatím neohrožuje

chráněný fenomén, ale z bezpečnostních důvodů bylo obnoveno lanové zábradlí nad hranou bývalého lomu na okraji
chráněného území. Dřeviny na bývalých lomových stěnách
a u jejich pat se průběžně vyřezávají, aby se zdejší zajímavý
geologický úkaz udržel obnažený a trvale přístupný. Poměrně
velký zásah proběhl na sklonku roku 2014.
V okolí se nachází množství menších tůní bohatých na obojživelníky, zejména čolky. Mokřad na dně lomu v chráněném
území pro ocasaté i bezocasé obojživelníky tolik atraktivní
není, zejména kvůli svému zastínění. Proto se plánuje částečná redukce dřevin i v této části přírodní památky.
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Letiště Letňany
Sportovní letiště na území hlavního města Prahy, městská
část Praha 18 - Letňany (mezi ulicemi Mladoboleslavská,
Toužimská, Beranových).
Chráněné území se rozkládá asi 300 metrů od stanice metra
trasy C Letňany v prodloužení Prosecké ulice.
Národní přírodní památka ev. č. 2317
Katastrální území

Kbely, Letňany

Zřizovací předpis

vyhl. MŽP č. 184/2005 Sb.

Plán péče

2011–2021

Výměra

75,1670 ha

Nadm. výška

268–280 m

Důvod ochrany
Ochrana kriticky ohroženého druhu sysla obecného.
Evropsky významná lokalita Praha – Letňany (CZ 0113774) je
v rámci soustavy Natura 2000 v ČR mimořádně významná – je
to lokalita s nejpočetnější populací sysla obecného.

narušovaných trávníků a pastvin. Porosty jsou druhově
poměrně chudé, vyskytují se pouze běžné druhy. Jediným
poněkud vzácnějším druhem je teplomilný ruderální druh
šanta kočičí.
Zoologie
Sysel obecný je typický představitel stepní fauny - je vázán na
krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle
udržované, které mu umožňují náležitý rozhled po okolí
(ochrana před predátory, přehled o ostatních zvířatech
v kolonii). Preferuje teplá výslunná místa s dobře propustnou
půdou. Sysel má výrazně denní aktivitu a žije pospolitě
v koloniích. Každý jedinec obývá noru, obvykle s několika
východy. Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci a také
v období zimního spánku, které je dosti dlouhé (od října do
března). Kromě obytné nory vytváří sysel také jednoduché
nory úkrytové. Potravu tvoří zelené části rostlin, kořeny
a semena, ale také bezobratlí živočichové. Samice rodí
v průměru 5 mláďat, která poprvé opouštějí noru ve stáří
okolo 28 dnů.
Sysel je evropský endemit. Areál jeho rozšíření má dvě části,
oddělené karpatským obloukem. Jedna část zahrnuje
panonskou nížinu a na ni navazující oblasti v České republice,
Rakousku, Maďarsku, Slovensku, západním Rumunsku
a Srbsku. Druhá část areálu obsahuje jižní Rumunsko,
Bulharsko, Thrákii, Moldávii a Ukrajinu.
V České republice je v současnosti registrováno pouze 26
lokalit výskytu sysla, které se nacházejí v různých částech
státu (především však ve středních Čechách a na střední
a jižní Moravě) a jsou navzájem zcela izolovány. Pražská
lokalita v Letňanech je z nich přitom zdaleka nejpočetnější.

GPS: 50.1317569N, 14.5210917E
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Charakteristika
Rozsáhlé sportovní letiště vzniklo v r. 1925. Je obklopené
městskou zástavbou (výstaviště Letňany), provozována jsou
zde malá sportovní letadla (motorová a větroně). Současná
délka letové dráhy je 814 m. Na části plochy je nyní malé
golfové hřiště (tréninková plocha) a sousední okrajová část je
příležitostně využívána leteckými modeláři.
Neživá příroda
V podloží jsou vápnité jílovce a slínovce bělohorského
souvrství (turon).
Botanika
Biotop s výskytem populace sysla tvoří pravidelně sečený
trvalý travní porost. Část vegetace lze přiřadit k biotopu
mezofilních ovsíkových luk. Vzhledem k časté seči, vlivu
sešlapu a pojezdu přecházejí tyto porosty místy k vegetaci
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Hlavní příčinou výrazného úbytku sysla obecného v České
republice jsou bezesporu rozsáhlé změny v zemědělské
krajině, k nimž došlo v posledních padesáti letech. Díky
extensivnímu hospodaření byly v minulosti udržovány velké
plochy krátkostébelných travních porostů (pravidelně sečené
V současné době dochází k celkovému oteplování klimatu
a vysušování krajiny, takže životní podmínky syslů se zlepšují

Sysel obecný je typický představitel stepní fauny - je vázán na krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které
mu umožňují náležitý rozhled po okolí. Sysel je předmětem ochrany v osmi EVL v ČR a hned 6 z nich jsou sportovní letiště!

meze, pastviny, okraje polí, různé náspy atd.). Se změnou
způsobu života venkovského obyvatelstva a s intenzifikací
zemědělství však tato stanoviště z naší krajiny prakticky
vymizela – a s nimi i sysel. V současnosti nalézá tento druh
vhodné podmínky pro život pouze na několika sportovních
letištích, tábořištích, golfových hřištích a podobných
antropogenních lokalitách. Jedná se vesměs o malé
izolované populace, které jsou velmi ohrožené.
Péče o území

faktor pro populaci sysla. Naopak, bez existence speciálního
„letištního managementu“ (pravidelné sečení travních ploch
„na krátko“) by populace syslů zanikla. Přítomnost syslů není
ze strany členů aeroklubu negativně vnímána a je pojímána
spíše jako místní atrakce. MŽP vyhlásilo k ochraně lokality
Národní přírodní památku "Letiště Letňany". V případě
změny způsobu využívání (zrušení sportovního letiště) by
bylo nutno zajistit náhradní údržbu nízkostébelných travních
porostů. Je ovšem třeba zamezit další rozšiřování zpevněných ploch a zmenšování plochy trávníků.

Předpokladem záchrany populace sysla v ČR je zachování
stávajících lokalit výskytu. Sysel je předmětem ochrany
v osmi EVL v ČR. Letecký provoz nepředstavuje ohrožující

Na celé ploše NPP a ochranného pásma platí zákaz volného
pobíhání psů, neboť psi vyhrabávají syslí nory, čímž ohrožují
nejen život zvířat, ale také bezpečnost leteckého provozu.

Významné krajinné prvky
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je významným
krajinným prvkem (VKP) přírodně či esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení
její stability. VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera a údolní nivy. Dále mohou být jako VKP
zaregistrovány i jiné části krajiny, třeba vybrané mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, naleziště nerostů a zkamenělin, různé
skalní útvary, ale i historické zahrady či parky v sídlech.
Na rozdíl od zvláště chráněných území jsou VKP kategorií

obecné ochrany přírody a krajiny. Nemají chránit unikátní
společenstva se spoustou ohrožených druhů, ale zachovat
pestrou krajinu s dostatkem útočišť „obyčejných“ rostlin a živočichů, aby se nestala jen jednotvárnou kulturní stepí s izolovanými ostrovy chráněných území.
VKP jsou obecně chráněné před zásahy, které by ohrozily jejich
ekologicko-stabilizační funkci. Proto je nutné např. k úpravám
vodních toků nebo umístění staveb v nivách získat souhlas
orgánu ochrany přírody.
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Lítožnice
Na severovýchod od obce Dubeč, přibližně 300 m východně
od silnice z Dubče do Běchovic při západním okraji kóty 263
Tábor.
Od železniční zastávky Praha-Horní Měcholupy pojedeme
autobusem č. 240 přes Dubeč. Vystoupíme na zastávce
Winklerova a pokračujeme ve směru jízdy. Po 400 metrech
uhýbáme polní cestou vpravo dolů a po dalších 400 metrech
jsme u cíle.

i dalších živočichů, zejména obojživelníků. Jsou to společenstva rákosin a vysokých ostřic, mokrých luk a vysokobylinná společenstva nivy, křoviny zarůstající hráze a zčásti
i břehy rybníků a lemující koryto Říčanského potoka spolu
s vrbami a dalšími dřevinami typickými pro údolní luhy.
Neživá příroda

Přírodní památka

ev. č. 1102

Katastrální území

Dubeč

Geologické podloží, které nevystupuje nikde na povrch, je
tvořeno horninami středního ordoviku, porušenými podélným zlomem. Jsou překryty svahovými hlínami a holocénními náplavy Říčanského potoka. Na náplavech a sutích jsou
vyvinuty hlubší hnědé půdy přecházející na podmáčených
plochách v půdy glejové.

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Botanika

Plán péče

2010–2022

Výměra

27,99 ha

Nadm. výška

230–260 m

Tři obtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé zalesněné a travnaté svahy. Společenstva, která se zde vyskytují, nejsou sama o sobě vzácná, vesměs jsou druhotná,
ovlivněná činností člověka; jako komplex však představují
hodnotný biotop pro ptactvo i další druhy živočichů.

Důvod ochrany
Ochrana soustavy rybníků a přilehlých podmáčených luk
a svahů údolí Říčanského potoka, významné hnízdiště
zejména vodního ptactva.
Charakteristika
Představuje významný krajinný prvek. Krajinný reliéf tvoří
mělce zaříznuté údolí Říčanského potoka situované od jihu
k severu, v jehož centru je soustava tří rybníků, napájených
tímto potokem. Všechny nádrže jsou obtočné. Na východní
straně je údolí ohraničeno strmějším svahem, pokrytým lesem, který je rovněž součástí chráněného území. Na západní
straně je lokalita lemovaná zemědělskými pozemky.
Současná vegetace zahrnuje zejména typická litorální a mokřadní společenstva, která mají význam jako biotop ptactva

GPS: 50.0680639N, 14.6079689E
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Značnou část chráněného území zabírá volná vodní hladina
rybníků. Makrofytní vegetace se v současné době v rybnících
nevyskytuje, její obnova by však byla žádoucí a tím se řídí
i navrhovaný management.
Pobřeží všech tří rybníků lemují rákosiny, které přecházejí do
společenstev vysokých ostřic a blatouchových luk. Na svazích
jsou většinou novodobé lesní výsadby, pouze na úpatí jsou
zachovány fragmenty černýšové dubohabřiny. V části území
byly v minulosti ovocné sady, z nichž nemalý díl byl v posledních letech obnoven dosadbami. Pod ovocnými stromy jsou
ovsíkové trávníky. Vyskytují se běžné luční druhy, ze zajímavých druhů kosatec žlutý, prvosenka jarní a brčál menší.
Zoologie
Ze střevlíkovitých brouků byly zjištěny druhy typické pro
pobřeží a rákosiny, obdobně mandelinkovití a další čeledě
brouků. Z ryb, kromě běžných druhů (hrouzek obecný), byla
zjištěna i slunka obecná. Je tu bohatá lokalita obojživelníků,
zvláště skokana zeleného a skokana štíhlého. Tahová zastávka mnoha druhů ptáků, vázaných na mokřadní biotopy.
Hnízdí tu moták pochop, čejka chocholatá, strnad rákosní,
některý rok i potápka roháč. Vedle běžných druhů kachen
byla zjištěna kopřivka obecná, z dalších potápka malá a moudivláček lužní. Na tahu byl pozorován slavík modráček. Ze
savců se zde vyskytuje ondatra pižmová.
Lesnictví
Fragmentárně je zastoupen lužní les lemující potok, který
přitéká od jihovýchodu, a olšina při zátoce rybníka. Les na
svahu nad rybníky je druhotného charakteru, prolínají se
v něm prvky dubohabřin s nepůvodními dřevinami (smrk,
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Území je bohatou lokalitou obojživelníků, zvláště skokana zeleného a skokana štíhlého. Tahová zastávka mnoha druhů ptáků, vázaných na
mokřadní biotopy. Hnízdí zde moták pochop, čejka chocholatá, strnad rákosní, některý rok i potápka roháč. Vedle běžných druhů kachen
zjištěna kopřivka obecná, z dalších potápka malá a moudivláček lužní

borovice, dub červený) a pozůstatky ovocných sadů (třešně,
hrušně). Les je zahrnut do chráněného území spíše z důvodu
arondace, představuje však rovněž důležitý biotop pro
obratlovce i hmyz.
Péče o území
Přírodní památka Lítožnice je jedním z území, kde nevhodný
způsob hospodaření vede k ochuzování druhového spektra
ptáků. U všech zdejších rybníků došlo k navýšení vodní
hladiny a zvýšení rybí obsádky. To má za následek výrazný
úbytek litorálních porostů a s tím spojený úbytek vodních
ptáků. Při tom ještě před pár lety byla Lítožnice vyhledávána
tak vzácnými druhy, jako je lžičák pestrý či hohol severní, kteří

byli nuceni opustit Počernický rybník po výstavbě dálničního
mostu vedoucího nad jeho rozsáhlými litorálními porosty.
Nyní se tedy musela většina druhů ptáků přemístit opět
někam dál.
Pozitivní trend naopak vykazují rostlinná společenstva na
přilehlých podmáčených loukách, které jsou po desetiletích
absence kosení od roku 2007 opět sečeny. Druhové
spektrum rostlin zde rok od roku stoupá a po sedmi letech
péče se zde znovu objevily i tak zajímavé druhy jako např.
kosatec sibiřský. Přírodní památka je významná i z hlediska
výskytu obojživelníků, pro které jsou zde budovány na
okrajích luk různě veliké tůně. Území je součástí přírodního
parku Říčanka.
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Přírodní památka Lítožnice je jedním z území, kde nevhodný způsob hospodaření vede k ochuzování druhového spektra ptáků. U všech
zdejších rybníků došlo k navýšení vodní hladiny a zvýšení rybí obsádky. To má za následek výrazný úbytek litorálních porostů a s tím spojený
úbytek vodních ptáků
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Při tom ještě před pár lety byla Lítožnice vyhledávána tak vzácnými druhy, jako je lžičák pestrý či hohol severní, kteří byli nuceni opustit
Počernický rybník po výstavbě dálničního mostu vedoucího nad jeho rozsáhlými litorálními porosty. Právě toto území tedy ukazuje
typický problém ochrany přírody – sladění zájmů ochrany přírody s přiměřeným hospodářským využíváním daného území. A uspokojivý
výsledek obvykle přináší až zdlouhavé jednání s nájemci či majiteli dotyčného území
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Meandry Botiče

Jsou vyvinuty nivní půdy, v okrajích ochranného pásma
a v okolí přehrady i půdy hnědé.

Na toku Botiče od hráze hostivařské přehrady přes Hostivař
až po park Práče v Záběhlicích.
Od stanice metra Opatov na trase C použijeme autobus
č. 181, kterým dojedeme k Hostivařskému náměstí. Pak už si
můžeme vybrat zda budeme chráněné území prozkoumávat
proti proudu či po proudu Botiče.
Přírodní památka

ev. č. 239

Katastrální území

Hostivař, Záběhlice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb.

Plán péče

2010–2020

Výměra

39,14 ha

Nadm. výška

220–235 m

Přirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty
s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů.
Charakteristika
Přírodní památka Meandry Botiče se nachází v jihovýchodní
části Prahy, na jihozápadním okraji přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Hlavní osu území tvoří přírozeně meandrující
tok Botiče s úzkým pásem pobřežní a nivní vegetace. Území
sahá od hráze hostivařské přehrady přes Hostivař až po park
Práče v Záběhlicích.
Neživá příroda
Niva potoka a meandrující tok Botiče je zaříznut do vlastních
aluviálních náplavů hlin a písčitých hlin, štěrkopísky vystupují
pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží pak tvoří
převážně břidličná souvrství ordovického stupně beroun.

GPS: 50.0482881N, 14.5331247E
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Botanika
Břehové porosty místy přecházejí v olšinové porosty s blatouchem bahenním, dymnivkou dutou a dymnivkou bobovitou. Úzká niva potoka Botič je lemovaná fragmenty střemchové jaseniny. Dominantní složkou vegetace je olše lepkavá,
která společně s vrbou křehkou a vrbou bílou vytváří porosty.
Přimíšeny jsou javory, jasany ztepilé a topoly osiky. Keřové
patro je tvořeno běžnými druhy, jako je bez černý, střemcha
obecná. Bylinné patro je botanicky zajímavější především
v jarních měsících, kdy na lokalitě rozkvétá řada geofytů
typických právě pro mokřadní a pobřežní olšiny, např. sasanka hajní, dymnivka dutá či orsej jarní hlíznatý. V ostatních
měsících je tvořeno běžnými lesními, ruderálními a lučními
druhy. Nejsou zde lesní porosty.
Zoologie

Důvod ochrany
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Bezobratlí živočichové odrážejí typ biotopu, tj. pobřežní pás
potoka a zbytky nivních luk. Z 86 druhů střevlíkovitých je to
např. Leistus terminatus. Z fytofágních brouků z 56 druhů
mandelinkovitých jmenujme Donacia marginata, ze 107
druhů nosatcovitých např. druh Barypeithes pellucidus.
Motýlů bylo v území celkem zjištěno 31 druhů denních a 144
nočních; ze zákonem chráněných zde jsou oba otakárci –
fenyklový i ovocný. V potoce žije více druhů ryb, např. pstruh
obecný potoční, okoun říční, cejnek malý.
Z obojživelníků byla zastižena zejména kuňka obecná, ropucha obecná a zelená a skokan skřehotavý. Významná ornitologická lokalita, je tu 47 hnízdících druhů, mezi jinými žluva hajní, sýček obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá,
rákosník zpěvný. Nepravidelně zde hnízdí např. slavík obecný.
Jeho výskyt ovlivňuje zvýšená návštěvnost území z nových
sídlišť. Je zajímavé, že populace ledňáčka v posledních letech
na Botiči (ale i na Rokytce či Kunratickém potoce) prokazatelně roste. Je tu také hnízdiště
žluny zelené a žluny šedé, střízlíka
obecného, krutihlava obecného,
stehlíka obecného. Meandry Botiče
jsou významným refugiem vlhkomilné a lesní fauny v urbanizované
krajině se silnou zástavbou.
Nádherná ukázka přirozeně meandrujícího toku trpí nešťastným umístěním do širšího centra Prahy. Rozrůstající se zástavba tlačí na přírodní
památku a zužuje už tak dost úzký
biokoridor kopírující tok Botiče. Povodeň z roku 2013 jasně ukázala, že
i „malý“ potok potřebuje ponechaný

určitý prostor, v rámci něhož probíhají
přirozené přírodní procesy, jako je rozliv
při vyšším stavu vody. Ochrana majetku,
zdraví, případně života lidí žijících
v blízkosti potoka Botiče vylučuje
ponechávání většího množství dřevní
hmoty v korytě vodního toku nebo
v jeho těsné blízkosti. Z chráněného
území je díky tomu vytlačována řada
společenstev, která by se zde jinak
přirozeně vyskytovala. Jde zejména
o společenstva vázaná na tlející dřevní
hmotu (bezobratlé, mechorosty, houby). Botič je pro většinu obyvatel Prahy,
kteří žijí v jeho blízkém okolí, až téměř
synonymem pro znečistěný tok. Jeden
z autorů publikace si osobně pamatuje
nelibé čichové vjemy při vyústění
potoka do Vltavy. V posledních letech se
situace přece jen poněkud zlepšila,
mimo jiné i díky upravenému manipulačnímu řádu Hostivařské přehrady.

Trochu zvednutá stavidla na přehradě Hostivař mohou proměnit Botič v dravý tok, který
vyplaví vodákům do žil spousty adrenalinu

Kvalita vody sledovaná na vtoku do Hostivařské přehrady je
hodnocena podle klasifikace jakosti vod jako voda znečištěná. Nejvyšších hodnot dosahují fosforečnany. Znečištění
je způsobeno převážně vypouštěním odpadních vod z obcí na
horním toku Botiče, kde není dokončeno odkanalizování.
Dalším problémem je technologická nekázeň některých
průmyslových podniků. Kvalita vody se ale pomalu zlepšuje.
Ale vyhráno ještě zdaleka není.

Podél přírodní památky vede trasa naučné stezky „Povodím
Botiče“. Seznamuje s fragmenty relativně zachovalé přírody
v povodí Botiče a Pitkovického potoka. Začíná u vchodu
do Toulcova dvora, vede podél Botiče, dále pokračuje údolím
Pitkovického potoka až do Pitkovic. Trasa je dlouhá 6,5 km
a má 13 zastávek. Ze 71 druhů savců známých v České
republice jich na území Prahy nalezneme 50. Tady můžeme
vidět např. plcha velkého či plšíka lískového.

Endemity
Za endemické označujeme druhy nebo nižší taxony rostlin nebo
živočichů (např. poddruhy či variety), které se vyskytují pouze na
zřetelně omezeném území. Za endemity lze označit taxony
s jedinou nebo několika málo lokalitami výskytu (jako třeba
hvozdík písečný český – v současnosti jen na lokalitě Kleneč
u Roudnice nad Labem; lipnice jesenická – jen Petrovy kameny
v Jeseníkách), ale i druhy nepřekračující určité širší geografické
hranice (např. krkonošský endemit zvonek český je běžný po
celém pohoří, hořeček český je endemitem Českého masivu,
karpatské endemity se vyskytují jen v pohořích karpatského
oblouku).
Právě hory jsou nejčastějším místem vzniku endemických druhů
a poddruhů, díky jejich izolovanosti a omezené výměně
genetické informace (zejména rostlinných druhů) mezi nimi.
Většina endemických rostlin u nás je vázána na subalpínské
polohy Krkonoš či Jeseníků. V nižších polohách se endemity
vyskytují hlavně v oblastech s velmi vyhraněnými podmínkami
(hadce, slatiniště, zaříznutá říční údolí, písečné přesypy) – jejich
výskyt je pak obvykle ostrůvkovitý. Příkladem budiž kuřička

hadcová na skalkách při okraji Českomoravské vrchoviny,
prstnatec český a tučnice česká na slatiništích Českolipska či
hvozdík moravský v kaňonech řek jihozápadní Moravy.
Druhy, které mají těžiště svého rozšíření v určité oblasti, ale
ojediněle se vyskytují i za jejími hranicemi, se nazývají
subendemity. V rámci květeny České republiky je známo
48 endemických rostlin a 26 subendemitů, které jen nepatrně
překračují naše hranice (třeba zmíněný zvonek český přesahuje
do polské části Krkonoš, ale nikde jinde neroste).
Sklonek 18. století a první polovina 19. století jsou obdobími
rozmachu přírodních věd. Centrem vzdělanosti a rozvoje věd na
území dnešní České republiky byla Praha a tak právě naše hlavní
město a jeho nejbližší okolí se stává také místem prvního nálezu
a prvního popisu některých druhů. Například na diabasové
skále pod kostelíkem v přírodní rezervaci Chuchelský háj byl
popsán jako nový druh kosatec bezlistý český. Tento příklad
pochází z levého břehu Vltavy. Dalším českým endemitem, který
se vyskytuje na území Prahy (i na prvém břehu řeky), je křivatec
český.
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Po většinu roku teče Botič jen velmi líně svými naplaveninami a vytváří řadu romantických scenerií, které můžeme obdivovat
při procházce pěšinou podél jeho toku
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Neživá příroda

Milíčovský les a rybníky
Lesní komplex s přilehlými rybníky mezi Jižním městem
a dálnicí poblíž obce Kateřinky.
Od stanice Opatov na trase metra C pojedeme Regbusem
č. 363 do Kateřinek. Vystoupíme na zastávce Ke Smrčině
a stejnojmennou ulicí se dostaneme k cíli své cesty.

Zarovnaný terén s mírnými rozdíly v nadmořských výškách
(265–295 m) se promítá do charakteristiky půdního pokryvu,
který je tvořen jílovitou illimerizovanou kambizemí, gleji
a pseudogleji na podkladu břidlic svrchního proterozoika
štěchovicko-zbraslavské skupiny překryté zvětralinami,
deluviálními sedimenty a holocenními náplavy.
Botanika

Přírodní památka

ev. č. 1114

Katastrální území

Újezd u Průhonic

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.
nařízení RHMP č. 16 /2013

Plán péče

2010–2019

Výměra

93,3 ha

Nadm. výška

265–295 m

Důvod ochrany
Ochrana souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk
a rybníků, významná společenstva rostlin a biotop
chráněných živočichů (bezobratlých, obojživelníků, savců,
ptáků).
Charakteristika
V rámci přírodní památky jsou chráněny rybníky (ve směru od
západu na východ) Křtiny, Milíčovský (někdy též Nový),
Kančík a Homolka (někdy též Chaťák) a mimo přírodní
památku již spadá rybník Vrah, který prošel na začátku 80. let
výraznými zásahy s přebudováním na retenční nádrž (vybagrování dna, obložení břehu betonovými bloky, vybudování asfaltky), které způsobily značné ochuzení okolní
vegetace a degradaci rybničních biotopů.
Celá rybniční soustava vznikla při Milíčovském potoce, který
je součástí povodí Botiče. Tento nejvýznamnější drobný
vodní tok na území našeho hlavního města je osou
přírodního parku Botič-Milíčov.

GPS: 50.0259969N, 14.5411728E
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Soustava čtyř rybníků lemovaných rákosovými a ostřicovými
porosty, které přecházejí do olšin. Enkláva blatouchové vlhké
louky s řadou druhů ostřic. Bylinné patro lipové doubravy je
chudé, s dominantními travami a ostřicemi. Na sušších
a teplejších okrajích v jižní části lesa roste bohatší černýšová
dubohabřina s ptačincem velkokvětým, svízelem lesním,
jaterníkem trojlaločným.
V území se nacházelo nebo nacházejí jeden kriticky ohrožený,
jeden silně ohrožený, šest ohrožených a dva taxony cévnatých rostlin figurující na seznamu CITES, což svědčí o ještě
stále velké zachovalosti místních biotopů. Jmenujme např.
kozlík dvoudomý a lilii zlatohlavou. Z mnoha dosud přežívajících chráněných nebo ohrožených druhů rostlin se ale
zachovaly jen zbytkové populace. Důvodem byla a je vysoká
návštěvnost a postupující zástavba v okolí spojená s poklesem hladiny podzemní vody, eutrofizací, ruderalizací a sešlapem a u lučních a mokřadních druhů s absencí vhodného
managementu v závěru 20. století.
Zoologie
Ze zákonem chráněných druhů zde žije roháč obecný, krajník
hnědý a také mezinárodními úmluvami chráněný tesařík
obrovský, jehož požerky byly nalezeny na dubu na hrázi
Homolky. Z mnoha motýlů se zde vyskytuje např. bělásek
řeřichový. Z běžnějších druhů pavouků zde byla potvrzena
pavučenka vyskytující se na mokřadních biotopech.
Zdejší území má největší diverzitu obojživelníků na území
Prahy. Od jejího vyhlášení do současnosti bylo potvrzeno
nebo výskyt je velmi pravděpodobný u 14–15 druhů
obojživelníků. Vyskytují se zde kriticky ohrožený skokan
skřehotavý a skokan ostronosý, známý odsud z jediného
naleziště v Praze. Dále silně ohrožené druhy čolek obecný,
čolek velký, skokan štíhlý, ropucha zelená a kuňka obecná
chránění soustavou Natura 2000; skokan zelený, rosnička
zelená. Z ohrožených druhů pak ropucha obecná. Byl
zaznamenán zvukovým projevem prý i skokan krátkonohý
a je odsud udáván i nález blatnice skvrnité. Z plazů je velmi
vitální populace užovky obojkové a pozorován byl i slepýš
křehký. Z ptáků bylo potvrzeno šest silně ohrožených druhů
a 14 ohrožených druhů, např. hnízdění krahujce obecného,
puštíka obecného, slavíka obecného, dále byly zjištěny např.
cvrčilka zelená, budníček lesní a menší, lejsek bělokrký, čejka
chocholatá, moudivláček lužní, polák velký a chocholačka,
slípka zelenonohá, strakapoud prostřední, brhlík lesní
a běžně labuť velká, kachna divoká. Na tahu byla zastižena
volavka bílá. Podle některých údajů byli spatřeni i jespáci.

Část přírodní památky Milíčovský les a rybníky je jednou z 12 pražských evropsky významných lokalit. Důvodem jejího zařazení do seznamu
EVL je výskyt tesaříka obrovského, který se vyvíjí v několika mohutných osluněných dubech v blízkosti rybníku Homolka. Management území
je proto směrován na podporu jeho výskytu a spočívá v uvolňování dalších perspektivních dubů

Ze savců bylo zaznamenáno kolem dvaceti druhů běžných
pro pražské okolí s hojným zastoupením rejskovitých a dále
šest druhů netopýrů.
Lesnictví
Lesy jsou druhově chudší (chybí zde pro hájové porosty
typické druhy), zato jsou však poměrně jednolité a s místy
zachovalou prostorovou druhovou dřevinnou skladbou se
starými exempláři dubů a lip. Výsadba smrku vedla k úbytku
přirozených druhů doubrav a k rozšíření dalších acidofytů asi
na 10 % plochy území. Výjimečné jsou na vlhčích místech

zachovalé olšiny s olší lepkavou, vrbou šedou a krušinou
olšovou, které dodnes představují pěknou ukázku tohoto
biotopu v širokém okolí.
Z mapy z poloviny 19. století je patrné, že zde byly již tehdy
ostře vymezené hranice lesa v odlesněné krajině s roztroušenými remízy a blízkým zalesněným údolím Botiče.
Nezalesněná byla pouze místa v okolí rybníků, kde jsou dnes
olšiny nebo vlhkomilné křoviny. V minulých letech zde byla
bažantnice a byly vysazovány i některé stanovištně
nevhodné dřeviny (smrk ztepilý, douglaska tisolistá, dub
červený, topol kanadský, modřín opadavý, trnovník akát),
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které ovšem až na smrk netvoří větší porosty. Zřejmě
zplaněním se sem dostaly další dřeviny jako ořešák královský,
hrušeň polní, jabloň lesní, šeřík obecný, javor jasanolistý,
které nalezneme porůznu v keřovém patře většinou podél
cest. Občas narazíme kromě zmíněných nepůvodních druhů
dřevin na jírovec maďal a vzácně dokonce na mahonii
cesmínolistou a pajasan žlaznatý, vždy ale v blízkosti
ruderalizovaných ploch a spíše při okraji lesa.
Péče o území
Území dnešní přírodní památky, známé z minulosti zejména
pro své ornitologické hodnoty, bylo po výstavbě Jižního
Města odsouzeno k velké návštěvnosti obyvatel z blízkých
sídlišť, neboť jiných rekreačních ploch bylo v okolí poskrovnu.
Tato situace se do dnešních dnů nezlepšila, bohužel naopak
ještě zhoršila, jelikož se na zbývající volné parcely v okolí tlačí
další a další bytové domy. Stoupající počet návštěvníků,
kterých zde bývá ve slunné dny až několik tisíc, s sebou
přinesl pokles diverzity zejména ptáků. Dlouhodobou, ale ne
zcela úspěšnou snahou je usměrnit rekreační využití území
do předem vyčleněných částí přírodní památky.
Intenzivní chov ryb v Milíčovském rybníku zase negativně
poznamenal kvalitu vody. Zbývající rybníky ve vlastnictví
hlavního města ale prošly v posledních letech úspěšnými
revitalizacemi, při nichž byly nejen opraveny hráze a výpustní
zařízení, ale i citlivě odebrána část rybničního bahna, aniž by
to mělo negativní dopad na rostliny či živočichy využívající
tyto vodní plochy.
V lesních porostech se průběžně nahrazují nepůvodní
smrčiny směsí listnáčů s dominantním zastoupením dubu
a lípy. V místech, kde se les přelil do luk, dochází k výřezům,
aby se opět trochu rozšířila výměra prosluněných bezlesých
stanovišť se zastoupením vzácných rostlin, jakými byly v dřívější době milíčovské louky pověstné.
Ze zákonem chráněných druhů zde žije např. roháč obecný a také
mezinárodními úmluvami chráněný tesařík obrovský (na snímku),
jehož požerky byly nalezeny na dubu na hrázi Homolky
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Část přírodní památky Milíčovský les a rybníky je jednou
z 12 pražských evropsky významných lokalit. Důvodem jejího
zařazení do seznamu EVL je výskyt tesaříka obrovského, který
se vyvíjí v několika mohutných osluněných dubech v blízkosti
rybníku Homolka. Management území je proto směrován na
podporu jeho výskytu a spočívá v uvolňování dalších
perspektivních dubů tak, aby jejich kmeny, případně silnější
větve, byly trvale osluněny. Právě taková místa totiž řada
vzácných tesaříkovitých brouků osidluje. Území se může
pyšnit i dalšími „naturovými“ druhy bezobratlých, roháčem
obecným a vážkou jasnoskvrnnou. Kromě přítomnosti těchto
cenných druhů je ale Milíčovský les, rybníky a mokřady
v jejich okolí významný díky nebývalému počtu druhů
obojživelníků, které se zde nacházejí. Žádné jiné místo
v Praze a okolí nehostí tolik druhů žab a dva druhy čolků.
Jelikož každý z těchto druhů preferuje jinou podobu vodního
prostředí, je snahou správce území vytvářet a následně
udržovat různé typy tůní a mokřadů. Každoročně se proto
tvoří nové tůně, u některých starších se odstraňuje vegetace
a obnažuje se tak holý půdní povrch, kosí porosty rákosu či
orobince a provádí další úpravy.

Vlajkové druhy
Vlajková loď je velitelským plavidlem loďstva, ale nemusí vždy
být lodí nejlépe vyzbrojenou. Podobně fungují i tzv. vlajkové
druhy (název pochází z anglického výrazu „flagship species“).
Tyto druhy představují jakýsi symbol ochranářských hnutí nebo
cílů. Ke světově nejznámější nevládní organizaci na ochranu přírody WWF již od roku 1961 neodmyslitelně patří logo s pandou
velkou (viz www.panda.org). Tato značka srozumitelně vystihuje snahu organizace chránit vzácné druhy – panda je celosvětově známým ohroženým živočichem. Logo ale bylo vybráno
i z praktických důvodů – náklady na tiskové materiály s černobílým symbolem byly v šedesátých letech podstatně levnější než
barevné.
Vlajkové druhy tedy nemusí být zrovna ty nejvýznamnější či
nejohroženější, ani nemusí mít výjimečnou bioindikační hodnotu (tu mají naopak často „ošklivé“ či málo oblíbené druhy
bezobratlých – třeba hmyz). Devizou dobrého vlajkového druhu
je všeobecná známost a oblíbenost, neboť má fungovat hlavně
v názorném přiblížení ochranářské snahy co nejširší veřejnosti

a tím i v získávání podpory a prostředků pro jejich plnění. Proto
podobně, jako se v heraldice často objevují orli, lvi nebo jiná
majestátná zvířata, nejoblíbenějšími vlajkovými druhy jsou
charismatičtí obratlovci – jako např. tygr, nosorožec a koala.
V českých podmínkách se v tomto kontextu dobře uplatní také
vydra (možná i díky známému večerníčku o Vydrýskovi).
Časté je využití endemitů či druhů pro nějakou oblast typických,
s nimiž se může veřejnost snadno identifikovat. Této popularity
některých druhů využívá pochopitelně i česká ochrana přírody –
třeba Krkonošskou ikonou je modrý hořec, ve znaku KRNAP
nově doplněný i endemickým zvonkem českým. I jinde se
vlajkovými rostlinami stávají hlavně dekorativní druhy (nezřídka
orchideje, dobře známý je ale i alpský plesnivec). Z ptáků je jako
jakýsi „patron“ českých luhů a hájů vnímán čáp, známý už
předškolním dětem. Snad i proto byli čáp černý a čáp bílý
společně vyhlášeni Ptákem roku 2014. A konečně, obdobou
vlajkových druhů jsou i maskoti různých významných
sportovních a kulturních událostí.
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Milíčovský les, rybníky a mokřady v jejich okolí jsou významné díky nebývalému počtu druhů obojživelníků, které se zde nacházejí
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Žádné jiné místo v Praze a okolí nehostí tolik druhů žab a dva druhy čolků (rybník Kančík)
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Modřanská rokle
Údolí Libušského a Písnického potoka mezi Písnicí a Modřany.
Z tramvaje č. 3 nebo č. 17 vystoupíme na zastávce Poliklinika
Modřany, odkud můžeme projít podél Libušského potoka
téměř celou Modřanskou roklí.

geologických fenoménů je zde odkryt Závistský přesmyk.
Vzhledem k morfologii terénu je celé území velmi rozmanité
a nacházejí se zde vlhké nivní polohy, svahové polohy od
vlhkých (podsvahové prameny) až po silně výsušné svahy
na jižní expozici. Potok v údolní nivě přirozeně meandruje
(s výjimkou upravených míst a míst s výstavbou jedné sedimentační a jedné akumulační nádrže dešťových vod).

Přírodní památka

ev. č. 1094

Neživá příroda

Katastrální území

Cholupice, Libuš, Modřany

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2011–2020

Výměra

124,88 ha

Nadm. výška

220–300 m

Geologické podloží tvoří starohorní horniny svrchního proterozoika a prvohorního ordoviku. Svrchnoproterozoické
horniny patří ke štěchovické skupině a zaujímají větší,
východní část Modřanské rokle. Jsou nasunuty podle
závistského zlomu na horniny ordovického letenského
souvrství, které tvoří zhruba západní pětinu území.
Štechovická skupina je na území zastoupena především
monotónně uloženými prachovci, břidlicemi a drobami,
ukloněnými k jihovýchodu, ve kterých je několik poloh
s převahou jemně až středně zrnitých drob, z nichž některé
byly těženy v dnes již opuštěných lomech. Dvě významné
polohy dobříšských hrubozrnných slepenců se nachází
v místech asi 550 m od soutoku Libušského a Pisnického
potoka a jsou nejlepšími výchozy na území Prahy. Tyto polohy
přetínají údolí potoka v mocnostech 5 a 15 m. Jde o uloženiny
původně říčních štěrků poblíž ústí řeky do moře, později
dopravené mořskými skluzy do hlubších částí pánve. Závistský zlom, podle něhož jsou proterozoické horniny
nasunuté na pískovec a břidlice letenského souvrství
ordoviku, přetíná údolí Libušského potoka asi ve vzdálenosti
1,3 km od již zmíněného soutoku obou potoků.

Důvod ochrany
Ochrana erozního zářezu Libušského potoka s geologickým
profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem proterozoických slepenců, přirozená údolní potoční niva, krajinářsky
významný celek.
Charakteristika
Přírodní památka je tvořena poměrně úzkým údolím Libušského potoka ve směru západ–východ se strmými severními
a většinou mírnějšími jižními svahy a údolím Písnického
potoka navazujícím na východě na území a protažené jihovýchodním směrem.
Jižní hranice území probíhá po hranici lesních porostů Cholupického vrchu a dále k Písnickému potoku. Na údolí obou
potoků navazují hluboko zaříznuté rokle s význačnými výchozy proterozoických slepenců. Tyto výchozy jsou i v opuštěných lomech, kterých bylo v území několik. Z významných
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Dále jsou v Modřanské rokli pískovce a břidlice letenského
souvrství, ukloněné převážně k severozápadu. Na pravém
svahu údolí jsou odkryty poněkud lépe než na levém, kde je
většinou zakrývají svahové hlíny a sutě.
Svahy rokle jsou většinou zasuté,
pouze ve strmějších partiích jsou
přirozené skalní výchozy pevnějších hornin. Velký opuštěný lom
se nachází u soutoku Libušského
a Písnického potoka na pravém
břehu Libušského potoka. Menší
opuštěný lom je i na pravém břehu Libušského potoka, asi 750 m
pod jeho soutokem s Písnickým
potokem. Asi 150 m západně od
něj je na levém svahu rokle další
opuštěný lom. V lomu na soutoku
byly dobývány dosti pevné proterozoické droby jako stavební
kámen a podřadný štěrk. Od roku
1926 byl v provozu stěnový lom

Svahy Modřanské rokle byly po mnoho století pastvinou. V 30. letech 20. století ale došlo k jejich kompletnímu zalesnění. Čas ukázal, že tento
zásah byl nešťastný z několika důvodů. Především se znehodnotil cenný stepní biotop, který se zde po mnoho generací vyvíjel pod vlivem
extenzivní pastvy. K zalesnění byly navíc použity druhy dřevin, které nepochází ze střední Evropy (trnovník akát, dub červený) nebo by zde
přirozeně nerostly (smrk ztepilý). Vodní nádrž Kalibárna

na proterozoické droby s vložkami břidlic. Těžil se na stavební
kámen, štět a štěrk. Z tohoto materiálu je řada základů a podezdívek starších domů v zástavbě Modřan. Dalším lomem
byl lom s nepříliš kvalitními břidlicemi používanými na spodní
stavbu komunikací, v dolní části jsou ještě i zbytky zařízeni
lomu. Spodní část lomu je zasucena.
Podobný materiál byl těžen také v místě sedimentační nádrže
(horní), kde je také dosud obnažena lomová stěna. V území
jsou menší závěje navátých písků.
Botanika
V polovině 19. stol. bylo území dle map zcela bezlesé, stejně
tak podle prvních map z r. 1820. Také speciální mapa z r. 1928
uvádí ještě značnou plochu bezlesí v modřanské rokli.
V historické době bylo celé údolí tvořeno pastvinami s jednotlivými lomy. V rámci pastvin se roztroušeně vyskytovaly
duby a skupiny keřů. Poblíž potoka byl částečně sukcesí

vzrostlý a částečně vysázený sporý a nezapojený lužní
doprovod dřevin (olše, topoly a vrby). Zbylou plochu dna
údolí vyplňovaly vlhké louky s druhotným výskytem kakostu
hnědočerveného. Na pravém břehu potoka na jižních svazích
se rozkládaly suchomilné acidofilní skalní stepi.
Dnes je údolí zalesněno, na pravém svahu převážně akátem,
na levém, k severu obráceném i smrkem; dno pokrývá
výsadba jasanů. Nepatrné zbytky skalních stepí se zachovaly
na skalních výchozech, na dně vznikl druhotný porost
ptačincové olšiny s poměrně bohatým bylinným patrem. Ve
zpustlých akátinách dnes roste chudá nitrofilní flóra. Na
některých menších ploškách na otevřených skalkách na
jižních svazích se vyskytují zvláště chráněné druhy křivatec
český, silně ohrožený druh hvozdík sivý, dále kriticky
ohrožený reliktní druh řeřišničník skalní a běžnější druhy
suchých trávníků jako např. rozchodník šestiřadý a ožanka
kalamandra.
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Letecký pohled na Modřanskou rokli z jihovýchodu

Ve 30. letech minulého století ale došlo k jejich
kompletnímu zalesnění. Čas ukázal, že tento zásah
byl nešťastný z několika důvodů. Především se
znehodnotil cenný stepní biotop, který se zde po
mnoho generací vyvíjel pod vlivem extenzivní
pastvy. K zalesnění byly navíc použity druhy dřevin,
které nepochází ze střední Evropy (trnovník akát,
dub červený) nebo by zde přirozeně nerostly (smrk
ztepilý). Sedm desetiletí trvající zalesnění přeměnilo původní bylinnou vegetaci, až na několik
málo výjimek.
Pečlivý botanický monitoring potvrdil přítomnost
zbytků původních stepních společenstev na
horních hranách jižně orientovaných svahů.
Zejména místa s výskytem křivatce českého a skalníku celokrajného, v jejichž blízkosti dominuje
kostřava sivá, byla zbavena letitých trnovníků
akátů. Několik let po jejich skácení bylo a je nutno
bojovat s kořenovým zmlazením, tedy výmladky
vyrůstajícími z kořenů pokácených stromů. Tyto
plochy zůstaly lesními pozemky, ale jsou v dnešní
době vedeny v rámci lesního hospodářského plánu
jako plochy bezlesí.
Porosty smrků či akátů, pod nimiž již není šance na
obnovu původních stepních společenstev, jsou
pozvolna převáděny na jedlobučiny (na severních
svazích) či habrové a lipové doubravy (na jižních
svazích).
Část severní hrany rokle, notně osídlené lidmi bez
domova, je pravidelně (jednou ročně na rozhraní
června a července) kosena. Z oblasti bývalé skládky
a nevyužívaných pozemků mezi roklí a sídlištěm se
k této hraně dostává křídlatka. Boj s ní spočívá
v chemickém postřiku během srpna a září a následném pokosení až v předjaří dalšího roku.
Poznámka

Zoologie
Území dnes představuje významné refugium drobné fauny
v příměstské zóně. Z drobných bezobratlých zde žije bohatá
fauna plžů vázaná na potoční nivu včetně vzácného druhu
dvojzubky lužní, na louce v západní části byla zjištěna i silně
ohrožená Vallonia enniensis. Z brouků zůstaly jen druhy
vlhkomilné na dně údolí v nivě potoka. Hnízdí tu asi 50 druhů
ptáků, několik párů puštíka obecného, hojný strakapoud
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velký, pěnice černohlavá, budníček menší, pěnkava obecná.
Z netopýrů tu žijí druhy – netopýr rezavý, vodní a parkový.
Lesnictví
Porosty ptačincové olšiny podél toku Libušského potoka byly
při výstavbě retenční nádrže značně narušeny. Akátové
porosty jsou dnes zpustlé a místy se rozpadají. Poté, co bylo
území převedeno do majetku hl. m. Prahy, jsou tyto porosty
převáděny na různé formy doubrav.

Svahy údolí, původně bezlesí s teplomilnými pastvinami,
pokrývá dnes uměle vysázený porost nepůvodního složení.
Na malých částech jižních svahů je zachován ekosystém
teplomilné pastviny s křivatcem českým. Na skalách je
významný výskyt řeřišničníku skalního.
Péče o území
Svahy Modřanské rokle byly po mnoho století pastvinou.

V sedmdesátých letech minulého století byla na
pravé straně údolí zřízena velká skládka inertního
odpadu, která však jen navázala na předchozí
skládky nepovolené. Před několika lety byl provoz skládky
ukončen a prostor byl částečně rekultivován. V současné
době vede územím několik cyklostezek. Jedna prochází celou
Modřanskou roklí a mezi obyvateli přilehlých sídlišť je velmi
oblíbena. Vzhledem k tomu, že celý prostor slouží pro
krátkodobou rekreaci, byla zde zřízena také naučná stezka,
která na sedmi zastávkách seznamuje návštěvníky především
s přírodními zajímavostmi území.
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Mýto
Na jihu až jihovýchodu obce Nedvězí, přibližně 500 m jižně
od silnice Nedvězí – Pacov v údolním zářezu potoka Rokytka.
Od konečné metra trasy C Háje použijeme autobus č. 267,
který nás doveze na zastávku Hájová. Ulicí Únorovou
a Hájovou se dostaneme k Rokytce a proti jejímu proudu
vstoupíme do rezervace.
Přírodní rezervace

ev. č. 1095

Katastrální území

Nedvězí

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2020

Výměra

17,48 ha

Nadm. výška

320–340 m

Důvod ochrany
Údolí Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy s údolními
loukami; krajinářsky významný prvek - přirozeně meandrující
potok.
Charakteristika
Je chráněn zachovaný charakter potočního údolí s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích, s luční
nivou a suchomilnou skalní vegetací na výchozech skalek.
Luční porosty obsahují sice běžné, leč mizející luční druhy. Na
slunných skalkách koniklec luční český a křivatec český.
Neživá příroda
Ve svazích údolí jsou přirozené i umělé výchozy modrošedých
břidlic štěchovické skupiny (proterozoikum) se silnou příměsí
siltu, místy písčité až slepencové polohy. Údolní nivu tvoří

recentní náplavy, pod skalními výchozy jsou osypy a hlíny se
sutí úlomků svrchnoproterozoických břidlic. Na výchozech
břidlic mělké protorankery, rankery až hnědé půdy, na dně
údolí nivní půdy zčásti oglejené.
Dochází zde k tzv. "divočení" řeky (potoka), kdy se vodní tok
vine měkkými nánosy a často mění svůj směr, zejména v důsledku vodních přívalů na jaře a po vydatných deštích.
Botanika
Zdejší údolní louky jsou zařazené do "ochranného pásma
vodních zdrojů". Díky vysoké hladině podzemní vody (50–70
cm pod povrchem) jsou vlhké až bažinaté. Nápadnými druhy
jsou pcháč zelinný a tužebník jilmový. V časném jaru kvete
bílá řeřišnice luční, později žlutě pryskyřníky, v létě se přidají
modré kakosty a červenohnědé květy krvavce totenu.

GPS: 50.0076317N, 14.6618550E
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Stromové patro tvoří javor klen, habr obecný, olše lepkavá,
lípa srdčitá a dub letní, z keřů je zde hojný bez černý. V bylinném patře zaznamenáme sasanku hajní, dymnivku dutou,
kokořík mnohokvětý, lipnici hajní, kopytník evropský, pryšec
sladký a netýkavku malokvětou.

Na území našeho hlavního města se občas setkáme s revolucí a také s divočící řekou. Označujeme tak případ, kdy vodní tok poměrně
často překládá své koryto a dělá si co chce. Na rozdíl od dětí je toto poměrně vzácný a přírodovědci vítaný jev – v hlavní roli Rokytka

Zoologie

Péče o území

Bohatá je motýlí fauna – otakárek ovocný, okáč rosičkový
a okáč skalní. Nalezen plž soudkovka Sphyradium doliolum.
Na Rokytce bylo zjištěno osm druhů ryb, nejhojnější plotice
obecná. Z nejvýznamnějších druhů ptactva zjištěn ledňáček
říční, skorec vodní, budníček lesní, králíček obecný, šoupálek
dlouhoprstý a krutihlav obecný. Území je pro ptactvo
důležitým biocentrem, je tu mnoho doupných stromů.

Přirozeně meandrující tok Rokytky v přírodní rezervaci Mýto
není regulován či omezován žádnou stavbou nejen na svém
břehu, ale ani v blízkém okolí, čímž se vymyká všem ostatním
potokům v Praze.

Vyskytuje se zde 22 savčích druhů, mezi jinými rejsek malý,
norník rudý, hrabošík podzemní a myška drobná.

Nikde jinde v Praze se proto nesetkáme s tolika nátržemi,
jesepy, sezónními ostrůvky a množstvím podemletých
stromů rostoucích v břehové linii. Přírodní procesy zde
nejsou omezovány, neboť nehrozí žádné povodňové škody
v případě vyšších průtoků.

Lesní porosty jsou přirozeného charakteru s černýšovou
dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích a na sutích.
Místy je příměs vysazených jehličnanů.

V širokém údolí se nachází tři strojově kosené louky, na
kterých je aplikovaná tzv. mozaiková seč. Ta spočívá v ponechávání neposečených částí při každé seči, tedy při senách
i otavách (více o mozaikové seči viz Hrnčířské louky).

V tomto území je jeden z nejkrásnějších jarních aspektů
v lesních porostech Prahy.

Přírodní rezervace je součástí přírodního parku Rokytka,
v nivě jsou vrty na pitnou vodu.

Lesnictví
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Obora v Uhříněvsi

Charakteristika

V severovýchodní části katastru obce Uhříněves, navazuje
přímo na zástavbu ze západní strany a na areál školy a sportovních zařízení na severní straně. Územím protéká potok
Říčanka.

Morfologicky jednotvárné území je tvořeno lesním porostem
v nivě Říčanského potoka s mírnými svahy údolního zářezu.
V 19. století byla v území zřízena obora – bažantnice. Z větší
části byla obhospodařována jako pařezina s dvacetiletým
obmýtím. Koryto potoka je v jižní části hluboko zaříznuté
s místní erozí břehů. V jižní části je koryto zajištěno starými
kamennými záhozy, které brání erozi koryta, avšak naopak je
tím narušena přirozená dynamika toku.

Od konečné metra trasy C Háje nás autobus č. 267 doveze do
Uhříněvsi. Vystoupíme na zastávce Piccasova. Jdeme asi 100
metrů kupředu ulicí Přátelství a zahneme vlevo Vaclíkovou
ulicí. Po 100 metrech jsme u chráněného území.

Neživá příroda
Přírodní památka

ev. č. 751

Katastrální území

Uhříněves

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 3/1982 Sb.

Plán péče

2010–2019

Botanika

Výměra

34,8546 ha

Nadm. výška

270–295 m

Široká niva Říčanského potoka má dobře zachovalý porost
střemchové jaseniny se starými duby. Na svahu na pravém
břehu potoka je černýšová dubohabřina. Z významných
druhů zde roste kruštík širolistý, kosatec žlutý, prvosenka
vyšší, ochmet evropský.

Důvod ochrany
Cenný soubor přirozených lesních společenstev s bohatým
bylinným a keřovým patrem. Refugium rostlinstva a živočišstva v zemědělské a sídelní krajině. Nálezy zajímavých
druhů hub.

Holocénní naplaveniny a pleistocenní hlíny spočívají na proterozoických písčito-jílovitých břidlicích s relikty cenomanských vrstev. Nivní, převážně oglejené půdy a hnědozemě.

Dále můžeme uvést tyto druhy: sasanka pryskyřníkovitá,
Ve středu území je rozsáhlá paseka. Říčanka je tu lemovaná
břehovými porosty. Snímek odhaluje mj. i stav lesních porostů
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kopytník evropský, konvalinka vonná, podbílek šupinatý,
vraní oko čtyřlisté a skřípina lesní. K největším škodám patří,
že od roku 1991 nebyla zastižena naše vzácná orchidej
bradáček srdčitý. Z území pochází řada významných nálezů
hub.
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Zoologie
V oboře bylo zjištěno několik desítek druhů motýlů, k těm
vzácnějším patří: žlutokřídlec rudoskvrnný, různorožec ovocný a ostruháček jilmový. Z obojživelníků byly v minulosti
nalezeny tyto druhy skokanů: hnědý, skřehotavý, ostronosý
a zelený, dále ropucha zelená, obecná a krátkonohá. Bohatství druhů doplňovala kuňka ohnivá. Udává se i údajný výskyt
čolka horského a kuňky žlutobřiché.
Z plazů byli zaznamenáni ještěrka obecná a slepýš křehký.
Neexistuje novější inventarizační průzkum a dle zhoršeného
stavu území se dá soudit, že v současnosti se většina výše
zmíněných druhů v území již nevyskytuje.
Hnízdí zde více druhů ptáků, ze silně ohrožených krutihlav
obecný a sýček obecný, dále puštík obecný, kalous ušatý,
krahujec obecný, žluna šedá a strakapoud velký, konipas bílý
a žluva hajní. Jsou zde asi čtyři desítky druhů drobných pěvců.
Ze savců zde žijí ježek západní, drobné šelmy, liška obecná,
veverka obecná a drobní hlodavci. Z dalších živočichů byli
pozorováni např. myšice, norník rudý, rejsek obecný.
Lesnictví
Jsou zde vyvinuta typická společenstva lužního lesa (střemchová jasenina) se starými duby, blíže zástavby vzácný
fragment sušší dubohabřiny.
Péče o území
Správce místních lesních porostů (Lesy ČR) bohužel provádí
v přírodní památce velmi nevhodné zásahy, které směřují
k degradaci předmětu ochrany. Původní habrové doubravy
s velmi starými mohutnými duby hostícími značné spektrum
cenných bezobratlých jsou postupně utlačovány a nahrazovány jasany a javory, které naprosto dominují nižším
etážím lesa.
V posledních desetiletích se lesnické zásahy omezovaly
pouze na kácení nejstarší a zároveň nejcennější generace
dubů, zpravidla ospravedlňované bezpečností procházejících
osob. Jde o argumentaci, která je poměrně častá u řady
lesních hospodářů, kteří spravují porosty v maloplošných
chráněných územích. Jejich obava kácet stromy v chráněných
lesích je zjevná na mnoha místech. Přitom absence lesního
hospodaření vede ve většině případů k degradaci předmětu
ochrany. Nepochopení ochranářských snah ze strany lesních
hospodářů, kteří se bojí do lesa zasahovat, ale i ochranářských aktivistů, kteří brání jakýmkoliv zásahům, má
negativní dopady.
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Na příkladu Obory v Uhříněvsi je krásně vidět, jak potřebné
jsou těžební zásahy (zde dokonce v podobě menších holin),
aby bylo umožněno odrůstat světlomilným dubům. Za stávající situace nemají duby šanci v podrostu růst, neboť jasany
porost příliš stíní. Na nejstarší generaci dubů proto nemá
možnost navázat mladší generace, která by v budoucnu
hostila houby a bezobratlé.
Poznámka
Chráněným územím prochází trasa naučné stezky Dubeč –
Uhříněves. K historickým zajímavostem patří starý židovský
hřbitov na okraji Obory. Má celkovou rozlohu 3284 m2 a čítá
asi 300 náhrobků v několika řadách orientovaných
severojižním směrem. Jsou většinou z pískovce, některé
z mramoru.
Na náhrobcích je možné vidět tradiční symboly, na devíti
stélách levitskou konvici, na dvou kohenské ruce, občas se
vyskytuje Davidova hvězda a rostlinné motivy. Zajímavé jsou
rozsáhlé nápisy i v češtině např. na stélách rodiny
Engelmanovy a Meissnerovy spolu s hebrejským epitafem.
Nejstarší náhrobek na hřbitově pochází z roku 1719. Do
nacistické okupace byla majitelkou hřbitova židovská
náboženská obec.
Území je součástí přírodního parku Říčanka, na dotyku
s městskou zástavbou je rekreačně využíváno.
77

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Většinu času je Říčanka vlastně jen trochu větší potok, který si spokojeně teče ve svých náplavech
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Okrouhlík
Součást lesoparku Okrouhlík - Mazanka. Zaujímá svah nad
zahrádkářskou kolonií severně od křižovatky Vychovatelna
pod budovami ústavů AVČR.
Od stanice metra trasy C Ládví se vydáme pěšky Střelničnou
ulicí směrem ke Kobylisům. Po 300 metrech zahýbáme
Dolejškovou ulicí vlevo a dále vpravo ulicí U Slovanky a Za
Slovankou. Chráněné území je asi o 100 metrů dále přímo
před námi.
Přírodní památka

ev. č. 749

Katastrální území

Libeň, Kobylisy

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 3/1982 Sb.

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,5814 ha

Nadm. výška

250–270 m

Výchozy skalek rezavě hnědých
železitých a jílovitých pískovců
až slepenců cenomanu (svrchní
křída). Horniny se rozkládají na
jemný písek. Na tomto
substrátu bývala specifická
teplomilná společenstva rostlin
a hmyzu. Nevhodná výsadba
lesních dřevin v nedávné
minulosti bohužel tento cenný
fenomén v podstatě zlikvidovala
a restituce bude v tomto
případě otázkou dlouhého času

trávníky s kostřavou žlábkatou. V současné době je svah
hustě zarostlý vysazenými
duby a ostružinami a druhy
písčin, které byly motivem
ochrany, zcela ustoupily.
Zoologie

Důvod ochrany

Lokalita, především místa se
sypkým pískem, byla dříve
známa jako význačné naleziště teplomilného hmyzu –
hrabavých vosiček a pískomilného potemníčka Melanimon tibiale. Vzhledem ke
změně charakteru území nelze považovat tyto údaje za
jisté. Přesto zde na zbytku nezalesněných ploch přežívají
i některé druhy teplomilných brouků Ophonus puncticollis.
Inventarizační průzkum z r. 1986 udával výskyt šedesáti druhů motýlů, dnes je situace podstatně horší.

Výchozy svrchnokřídových pískovců, na jejich písčitém rozpadu žila specifická teplomilná společenstva rostlin a hmyzu
(pískomilné vosičky). V současné době tento důvod ochrany
téměř pominul.
Charakteristika
Chráněn je k jihu orientovaný svah na výchozu pískovců,
využívaný po dlouhou dobu jako pastvina. V padesátých
létech se změnila okolní krajina ze zemědělské na příměstskou, pastva ustala a lesníci provedli umělé zalesnění svahu.
Neživá příroda
Podklad oblasti tvoří cenomanské pískovce a slepence
perucko-korycanského souvrství, které vznikly usazováním
v regionu severozápadních a středních Čech.

Péče o území

Zpočátku se jednalo o říční a jezerní uloženiny.
Postupně docházelo k zahlubování celé oblasti
a jejímu zatopení mořem. Sladkovodní uloženiny jsou tak vystřídány mořskými sedimenty.
Jsou zde výchozy skalek rezavě hnědých železitých a jílovitých pískovců až slepenců cenomanu (svrch. křída). Jedná se o významný geologický profil s lehkými a mělkými písčitými
půdami typu ranker.
Botanika, lesnictví
Na svahu se vyskytovala před zalesněním
společenstva písčin s paličkovcem šedavým,
mateřídouškou úzkolistou a smldníkem olešníkovitým, na vlhčích polohách teplomilné
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Příklad území, kde došlo k zániku jednoho
z předmětů ochrany vinou chybných managementových zásahů. Zalesnění původně bezlesých pískovcových výchozů vedlo
k ústupu teplomilných společenstev rostlin
a živočichů. Jelikož ani v pozdější době
hospodářské zásahy nevedly k prosvětlení
porostů, které více a více stínily původní
společenstva, zůstává dnes přírodní památka cenná pouze z geologického hlediska. Vhodné by bylo realizovat na lokalitě důkladnější geologický průzkum, který
zdokumentuje hodnoty území.

Migrující druhy
Do oblasti zvýšeného zájmu ochranářů spadají mnohé migrující
(stěhovavé) druhy živočichů. Zvířata migrují nejčastěji hnána
rozmnožovacím pudem, za potravou nebo z důvodu konkurenčního boje o prostor či jiné zdroje. Migrační puzení je tak
silné, že zcela převáží nevýhody takového počínání (zejména
energetickou náročnost). Dobře známé jsou i takové cesty, na
které jsou celé populace některých druhů vybaveni pouze
„jednosměrnou jízdenkou“ a po jejich vykonání (zpravidla za
rozmnožováním) uhynou.
Není náhodou, že právě druhy vykonávající pravidelné pohyby,
jsou zranitelné. Ohrožuje je celá řada faktorů: rizikem je třeba
shromažďování v určitých lokalitách, kde se rozmnožují, ve
velkých počtech odpočívají, nebo jimi prostě musí protáhnout.
V takových místech jsou pak vystaveni často cílenému tlaku
predátorů (např. při tahu pacifických lososů si přijdou na své
medvědi grizzly). Avšak i případné jiné negativní vlivy (zejména
způsobené lidskou aktivitou) v takových místech mohou zasáhnout významnou část populace. Přerušení migračních cest pak

může znamenat úplné zhroucení populací a vyhynutí druhu
v části jeho areálu. Právě tento vliv výstavby příčných stupňů na
Labi a přehrad na Vltavě ukončil ve 30. a 40. letech 20. století
migrace lososa obecného, do té doby v českých řekách původního druhu.
Nejznámějšími pravidelnými migranty (často na velkou vzdálenost) jsou samozřejmě tažní ptáci – vždyť už v první třídě se
učíme o vlaštovkách. Dlouhé cesty však vykonávají i některé
druhy ryb – v moři hejna tuňáků či makrel, v českých vodách
lososovité ryby. Typickým případem druhů migrujících vstříc
svému konci (po založení nového pokolení) jsou pak úhoři
a jejich jednosměrná cesta do Sargasového moře. Na kratší
vzdálenosti, ale neméně vytrvale, se vydávají i obojživelníci,
především žáby. Každé jaro jich pod koly aut na českých silnicích,
mezi vodními nádržemi (rozmnožovací biotop) a místy výskytu
ve zbytku roku, uhynou desetitisíce. S houstnoucí dopravou
vzrůstá počet obětí těchto tahů a je tedy opět na člověku, aby
důsledky svého přetváření krajiny zmírňoval.
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Pitkovická stráň

Botanika

Výslunná xerotermní stráň na skalnatotravnatém ostrohu
pravého břehu Pitkovického údolí mezi Křeslicemi a Pitkovicemi přibližně 500 m od obce.

Zbytek dřívějších pastvin, které se ještě koncem minulého
století souvisle táhly na svazích údolí zdejších potoků, později
zde všude došlo k výsadbě nevhodné směsi jehličnatých
a listnatých dřevin (včetně cizího akátu a borovice černé).
Stráň má typický stepní charakter.

Od konečné metra trasy C Háje použijeme autobus č. 232,
který nás doveze do Křeslic. Vystoupíme na zastávce Dolnokřeslická. Vrátíme se kousek zpět a dáme se Dolnokřeslickou
ulicí vpravo dolů. Po 500 metrech dojdeme k Pitkovickému
potoku. Pokračujeme pěšinou proti jeho proudu a po dalších
500 metrech jsme u chráněného území.

Největší část pozvolně se svažující stráně pokrývá subtermofilní suchý trávník teplých oblastí tvořený převážně
kostřavou žlábkatou, ovsířem lučním a koniklecem lučním
českým. Vzácně v dolní části stráně roste chrpa chlumní. Do
těchto porostů proniká jak expanzivní ovsík vyvýšený, tak
mezofilní druhy údolní nivy, jako je např. kakost luční nebo
vikev ptačí. Součástí xerotermní stráně je na skalních teráskách a okrajích bývalého lomu ještě pionýrské společenstvo
skalních výchozů s chmerkem vytrvalým. Roste tu také křivatec český a rozrazil Dilleniův.

Přírodní památka

ev. č. 312

Katastrální území

Pitkovice

Zřizovací předpis

výnos MK ČSR čj. 13.360/68

Plán péče

2011–2020

Výměra

0,51 ha

Zoologie

Nadm. výška

260–280 m

Z živočichů jsou zde nejvýznamnější bezobratlí stepního
charakteru. Z motýlů je zde zákonem chráněný otakárek
fenyklový i vzácný žluťásek barvoměnný.

Důvod ochrany
Hojný výskyt koniklece lučního českého. Významné refugium
stepního charakteru s význačnými rostlinnými i živočišnými
druhy.

Území tvoří přirozený skalní výchoz, na východní straně
je otevřený malým stěnovým lůmkem. Na západní straně
(v ochranném pásmu přírodní památky) hraničí s porostem
borovice černé, dubu zimního a akátu, na východní straně je
součástí chráněného území ještě navazující (asi čtyřicetiletá)
doubrava a bývalý (již asi 70 let nevyužívaný) místní lom.
Neživá příroda
Hlavní horninou jsou zde modrošedé jílovité břidlice se silnou
siltovou příměsí svrchnoproterozoického stáří. Jižní úpatí
pokrývají svahové hlíny s úlomky uvedené horniny. Místy
jsou vyvinuty mělké půdy typů protoranker až hnědý ranker,
v údolní nivě glejové půdy.
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Silně mizí ještěrka obecná. Hnízdí zde několik běžných druhů
ptáků, např. konopka obecná, strnad obecný. Zajímavé jsou
nálezy myšice lesní.
Lesnictví

Charakteristika
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Na vlastním chráněném území není lesní porost, v těsném
sousedství na východě je vysázen malý porost dubu zimního
a v sousedství na severním úbočí je porost borovice černé.
Péče o území
Přírodní památka Pitkovická stráň je jedním z řady chráněných území, kde se kombinuje mozaiková seč a extenzivní
pastva. Managementové zásahy mají zabránit šíření
konkurenčně silných druhů, zejména ovsíku, a podpořit
stávající rozvolněnost porostu. Zároveň je ale třeba dbát na
to, aby na ploše zůstávaly celoročně nepokosené či nespasené části vegetace, na nichž se vyvíjí mnoho druhů
bezobratlých. Proto se zde přistupuje k sečení stepi v pruzích,
resp. v blocích o šíři několika metrů. Další části se kosí vždy
s odstupem času, když už je na plochách sečených v prvním
termínu vegetace odrostlá, případně dokonce až v následujícím roce.
Tento způsob seče vede k diferenciaci sezónního vývoje
travního porostu a dlouhodobě také k rozrůznění druhové
skladby rostlin. Ideální je systém hospodaření, při kterém se
na ploše vždy nachází vzrostlá vegetace ve fázi kvetení.
Poměr posečené části travního porostu k neposečené může
být zhruba dva až tři ku jedné, přičemž na sušších stanovištích je vhodné nechat větší díl neposečené vegetace než
na stanovištích vlhčích.

Z ptačí perspektivy z dronu z výšky asi 40 metrů se nám otevírá celkový pohled na step i opuštěný lom v chráněném území.
Péči dlouhodobě zajišťuje organizace Českého svazu ochránců přírody. Pitkovická stráň je příkladem, jak se má pečovat o zachování
přírodních hodnot maloplošných chráněných území. Žádoucí je správná koncepce a kontinuita v realizaci managementových zásahů

V posledních letech byla příkladná péče o Pitkovickou stráň
navíc doplněna řízenou pastvou smíšeného stáda ovcí a koz.
Tato pastva působí narušení povrchu půdy, mění konkurenční poměry mezi druhy, otevírá volné prostory nutné pro
generativní obnovu, odstraňuje přebytečnou biomasu
a zabraňuje nežádoucí sukcesi společenstva, obvykle
v neprospěch širokolistých mezofilních trav jako je ovsík.
Počet zvířat ve stádě je potřeba přizpůsobit rozloze spásané
lokality a úživnosti stanoviště. Méně zvířat může lokalitu
vypásat déle, více zvířat po kratší dobu. V případě Pitkovické
stráně bývá zpravidla dostačující stádo s pětadvaceti kusy
ovcí a koz, které na zdejší stepi pobývá přibližně týden.
Termín pastvy je vhodné měnit tak, aby se ve dvou po sobě
jdoucích letech neopakovala ve stejném měsíci. V případě
této stepi je snaha kombinovat termíny pastvy s termíny
seče. Platí, že odstraňování biomasy v jarních měsících (ať již
pastvou nebo kosením) potlačuje výskyt některých druhů
trav, např. ovsíku, naopak pastva v letních či dokonce podzimních měsících může ovsíku naopak pomoci (na druhou
stranu ale vytváří v zapojených drnech žádoucí mezery).
Kozy jsou vhodné zejména k vypásání výmladků dřevin, např.
akátu, trnky, růže šípkové apod. Oproti ovcím se navíc dokáží

mnohem lépe pohybovat v prudkém skalním terénu, v případě Pitkovické stráně na stěně bývalého lomu.
Vyhlašování nových chráněných území
V současné době je na území ČR několik tisíc maloplošných
zvláště chráněných území. Zdálo by se tedy, že sotva je něco
jednoduššího než vyhlásit novou rezervaci. Tohle zdání ale
klame. Ke zrodu nového chráněného území vede dlouhá
cesta a pověstných devět měsíců může klidně trvat i více než
devět let. Celá záležitost se skládá ze souboru aktů. V prvé
řadě musí někdo (navrhovatel) upozornit, že tady máme
zajímavý fenomén. Pak obvykle následuje přírodovědecký
průzkum, který návrh podpoří. Nastoupí vyhledání mapových podkladů, oslovení vlastníků pozemků a další
administrativní úkony. Pokud je pozemek např. v majetku
města, je vyhráno. V opačném případě začíná martyrium
jednání s vlastníky pozemku. Jaká sláva a k tomu i menší
finanční obnos dotyčné v případě souhlasu s ochranou čeká.
Je až překvapující, že vlastníci jsou velmi skromní a většinou
o slávu nestojí, spokojili by se raději s mnohem lepším
finančním ohodnocením. No a tak na území Prahy rostou
nová chráněná území opravdu velmi velmi pomalu.
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Pro rozvoj ochranářsky zajímavých rostlinných společenstev i bezobratlých je vhodné využít mozaikovitou seč. Provádí se v pásech
širokých několik metrů (nebo v několika dílčích částech). Seč v sousedním pásu je vhodné načasovat až odroste prvně sekaný porost nebo
až další rok. V posledních letech byla příkladná péče o Pitkovickou stráň navíc doplněna řízenou pastvou smíšeného stáda ovcí a koz
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Pitkovická stráň je výjimečná v souboru péče o chráněná území Prahy. Tuto lokalitu si vzala na starost organizace 01/04 Českého svazu
ochránců přírody Botič-Rokytka a management zde provádí kontinuálně již od šedesátých let minulého století.
(Na snímku koniklec luční český)
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Počernický rybník
Rybník na potoce Rokytka na okraji Dolních Počernic.
Od stanice metra trasy B Depo Hostivař se vydáme autobusem č. 263. Vystoupíme na zastávce Škola Dolní Počernice a
dáme se vpravo k rybníku. Součástí chráněného území je také
zámecký park a několik památných stromů. V tomto areálu se
snoubí historie, park, příroda a dobré jídlo. Pobyt kratší než
čtyři hodiny tak představuje ošizení o zážitky.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

rem ke hrázi přecházejícím v parkovou úpravu. Podél břehu
rybníka vede obtoková strouha, vedoucí až ke hrázi a dále
protékající parkem. Směrem na východ navazuje na volnou
hladinu rybníka rozsáhlá plocha rákosin a lužního lesa, která
je na severní straně obtékána Rokytkou, jejíž druhé rameno
protéká středem litorálu. Je to chovný rybník, který obhospodařuje ČRS ÚSMP.
Neživá příroda
Podklad tvoří břidlice, prachovce, droby a pískovce svrchního
ordoviku (vinické až kosovské souvrství).

Přírodní památka

ev. č. 1104

Katastrální území

Dolní Počernice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2022

Výměra

41,76 ha

Nadm. výška

223–230 m

Důvod ochrany
Největší rybník v Praze. Vodní a mokřadní vegetace a hnízdiště vodního ptactva. Pod hrází lesopark.
Charakteristika
Počernický rybník je největší rybník v Praze (celková výměra
41,7 ha, zatopená plocha 19,40 ha), je průtočný s obtokovou
strouhou; zemní sypaná hráz má výšku cca 5,2 m. Rozkládá se
v ploché nivě potoka Rokytky. Je napájen vodou Rokytky
a Říčanského potoka. Rokytka a Říčanský potok ústily do
rybníka dříve odděleně, nyní jsou spojené asi jeden km před
ústím do rybníka. Na západní straně pod hrází navazuje na
rybník bývalý zámecký park, který je rovněž součástí chráněného území. Na jižním břehu vede v těsné blízkosti rybníka
železniční trať (koridor Praha-Kolín) s železniční stanicí PrahaBěchovice, těsně pod tratí se nacházejí na břehu dvě tůně.
Severní břeh rybníka je lemován úzkým pruhem lesa, smě-
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Botanika
Současná rybniční vegetace zahrnuje zejména typická
litorální a mokřadní společenstva, která mají význam jako
biotop ptactva i dalších druhů živočichů. Jsou to především
velkoplošná společenstva rákosin, dále společenstva vysokých ostřic a navazujících luk, vrbiny a další společenstva
měkkého luhu. Poměrně rozsáhlý litorál s rákosinami je
založený v nátokové (východní) partii a také v podstatné části
levobřežní linie mezi rybníkem a tělesem železniční trati,
který zahrnuje dvě tůně, významné jako biotop ptactva. Lužní
les ve východní části představuje unikátní biotop, na katastru
Prahy i v nejbližším okolí ojedinělý. Okolní les zabírá jen
malou plochu, má druhotný charakter a je zahrnut spíše
z důvodu arondace. Lokalita je důležitá jako stanoviště řady
ohrožených druhů cévnatých rostlin. Zámecký park pod hrází
má význam i jako biotop hmyzu a dalších živočichů. V mělké
přítokové části rybníku vysoké ostřicové porosty s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní, ostřicí říznou.
V litorálu rybníka roste rákos obecný, orobinec úzkolistý,
chrastice rákosovitá. Vodní vegetace vlastního rybníka je
velmi chudá, byly zaznamenány pouze tři druhy cévnatých
rostlin, z nichž nejhojnější je šejdračka bahenní.

Pohled z dronu z výšky 120 metrů nám ukazuje dvě věci – ve škole nám nelhali, Země je kulatá. A přírodní prostředí je možno dotvářet.
Negativní zásah bohužel představuje most Pražského okruhu, který přetíná chráněné území. Naproti tomu vybudování ostrova
(vykukuje vlevo dole) zvýšilo přírodní hodnotu území a mj. poskytlo hnízdní možnosti řadě vodních ptáků

tahu. Hnízdí tu kachna divoká, lyska černá, potápka roháč,
slípka zelenonohá, moudivláček lužní, rákosník obecný,
strnad rákosní a slavík obecný.

Zoologie
Brouci jsou zastoupeni např. z drobných nosatečků zajímavým a vzácným druhem Eubrychius
velutus. Žije pod vodou na stolístku
přeslenatém. Z měkkýšů zde nalezneme škebli rybničnou, z plžů byl
zjištěn např. svinutec zploštělý
a bahenka živorodá. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších rybničních
lokalit Prahy. Vyskytuje se zde několik druhů obojživelníků, mj. skokan zelený a kuňka obecná. Z plazů
můžeme uvést ohroženou užovku
obojkovou. Lokalita je důležitá
zejména z hlediska ornitologického, jako hnízdiště a shromaždiště
ptactva i jako zastávka ptáků na

Lesnictví
Mokřadní olšina s olší lepkavou se vyskytuje ve východní
části, kde v úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na březích
jsou převážně úzké pruhy lužních dřevin s převahou jasanu
ztepilého.
Na pravém břehu ve východní části jsou rozsáhlé porosty vrb
– vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná, vrba jíva.
V západní části jsou vyvinuty přechody k suťovému lesu
a dubohabřině. Porosty přirozeného druhového složení jsou
místy nahrazeny akáty.
Péče o území
Počernický rybník býval mimořádný svým ornitologickým
významem. Bohužel, výstavba dálničního mostu, který přetnul cenné rákosiny v jeho nátoku, znamenala ústup mnoha
druhů ptáků, kteří se přemístili na jiné pražské lokality.

Součástí velké revitalizace Počernického rybníka, která
proběhla v roce 2006, bylo i vytvoření tří lagun ve čtyřhektarové rákosině východně od rybníka a nového ostrova
v centrální části vodní plochy. Těsné okolí dvou lagun se
několikrát ročně kosí, aby došlo k oslabení a potlačení
rákosového porostu. Seče probíhají v první polovině
vegetačního období, když mají rostliny maximum živin
v nadzemní biomase a nestačí je uložit do oddenků. Zbylá
plocha rákosin je kosena po třetinách vždy během zimního
období. Taková seč směřuje k posílení rákosových porostů.
Ptáci, kteří hnízdí na lagunách nebo je využívají při tahu,
mohou využívat přilehlý biotop lučního charakteru. Druhy
hnízdící v rákosinách mají možnost využít celý zbylý prostor.
Nový ostrov také slouží k hnízdění ptáků, kteří díky širokému
izolačnímu pásu vody nejsou plašeni volně pobíhajícími psy,
jak se tomu děje při březích rybníka. Uprostřed ostrova je
navíc tůň osídlená bohatými populacemi obojživelníků.
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Pohled do jiného světa – k hlavnímu městu České republiky patří nejen Pražský hrad, ale také zachovalé přírodní prostředí.
Obojí má svoji krásu, obojí má své vyznavače
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Podhoří
Strmé a těžko přístupné skalní srázy na pravém břehu
Vltavy.
Od stanice metra trasy C Kobylisy pokračujeme autobusem
č. 102 na konečnou v sídlišti Bohnice. Odtud použijeme
autobus č. 236, kterým dojedeme na konečnou. Když se dáme
cestou proti proudu Vltavy, dojdeme asi po 300 metrech
k chráněnému území, které tvoří strmý svah po naší levé ruce.

Přírodní rezervace

ev. č. 761

Katastrální území

Troja, Bohnice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Plán péče

2009–2018

Výměra

8,4492 ha

Nadm. výška

180–265 m

Důvod ochrany
Význačný geomorfologický a krajinářský prvek. Skalní odkryvy proterozoika. Velmi cenné xerotermní ekosystémy.
Charakteristika
Chráněné území zaujímá srázy kaňonovitého údolí Vltavy
mezi ústím Bohnického údolí a začátkem ulice Na Farkách. Je
rozděleno údolím Podhořského potoka (Bendovka), kudy
také probíhá katastrální hranice mezi oběma obvody. Strmá
rokle bývá zvána Černá rokle.
Neživá příroda
Jde o poměrně rozsáhlý profil horninami svrchního proterozoika, významný svou úplností a blízkostí k bázi ordoviku, jež
je zastižena v blízké zoologické zahradě. Profil má význam při
studiu rozsahu a intenzity slabé metamorfózy v blízkosti

GPS: 50.1341306N, 14.3956114E
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Impozantní geologický profil starohorními horninami byl obnažen mj. i lomovou činností

nadložních paleozoických hornin. Umožňuje výzkum typického sledu souvrství drob, prachovců a břidlic kralupskozbraslavské skupiny s četnými intrusivními žilami křemenných dioritových porfyritů. Na okrajích svahů jsou nevelké
sprašové návěje. Půdy tvoří protoranker na vrcholech skal,
středně úživné hnědé půdy při jejich úpatí.

Jsou zde cenná přirozená teplomilná společenstva bezobratlých, z brouků jsou to zejména fytofágové. Z plazů je tu
ještěrka zelená. Jde o hnízdiště četných druhů ptáků, např.
kalouse ušatého, ťuhýka obecného, sedmihláska hajního,
slavíka obecného a zvonohlíka zahradního.

Botanika

Lesnictví

Na skalách jsou druhově bohatá společenstva s tařicí skalní,
tařicí horskou, kostřavou sivou, česnekem chlumním, rozchodníkem bílým, svízelem sivým a mochnou písečnou.

Na horní okraj skal navazuje uměle vysazený porost borovice
lesní, dubu letního, javoru klenu a trnovníku akátu.

Na tato společenstva navazuje na vrcholových plošinkách
společenstvo trýzele škardolistého a kostřavy waliské, ve
žlebech lemové společenstvo kakostu krvavého a třemdavy
bílé a společenstva teplomilných křovin se vzácnou třešní
křovitou.

Péče o území

Na okrajích navazující plošiny se uchytil porost dubu, který
vystřídal asanovaný vysazený akát. Vyskytuje se tu řada
chráněných a ohrožených druhů.

Zoologie

Zatímco jižní část přírodní rezervace Podhoří, bývalé hradiště, nemá svahy příliš členité, severní část je specifická
právě díky své skalní rozeklanosti. To vyhovuje tzv. společenstvu toulavého stínu. Sem patřící rostliny nevyhledávají
plochy s přímým slunečním svitem stejně jako plochy plně
zastíněné. Vyhovuje jim, pokud mohou růst v částečném stínu. Nejen roztroušené keře, ale i četné skalní výstupy vrhají

v průběhu dne do různých směrů nespočet stínů, v nichž se
daří kakostu krvavému stejně jako třemdavě bílé, hlavním
zástupcům zmiňovaného společenstva. Tyto rostliny
původně nacházely své útočiště ve světlých, řídkých lesích.
Postupnou přeměnou lesů do dnešní hustší a stinnější
podoby byly vytlačeny na lesní okraje nebo dál na extrémní
stanoviště jako v případě přírodní rezervace Podhoří. I zde,
podobně jako na desítkách dalších míst v Praze, probíhá
během roku krátká řízená pastva smíšeného stáda ovcí a koz,
která je doplňována sečí. Cílem těchto zásahů je mimo jiné
potlačení ovsíku vyvýšeného, který na několika místech
dominuje bylinnému patru a vytlačuje konkurenčně slabší
druhy rostlin. Proto jsou jednotlivé zásahy směrovány do
období, kdy má ovsík maximum zásobních látek v nadzemní
biomase a nezačal je ještě ukládat do oddenků, tj. v průběhu
měsíce května a následně na přelomu června a července.
V podzimních měsících se dostávají ke slovu výřezy. Zejména
ve skalních úžlabích se odstraňují křoviny a zmlazující jasany.
Na horní hraně zase odolné akáty.
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Podolský profil
Bývalý stěnový lom v pravém svahu vltavského údolí, na jehož
dně je dnes vybudován plavecký stadión.
Z centra nás do Podolí zaveze např. tramvaj č. 3. Pokud jste
ještě nebyli na zdejším stadionu, zeptejte se spolucestujících,
kdy máte vystoupit. No a plavky s sebou ať je zima nebo léto.
Přírodní památka

ev. č. 1100

Katastrální území

Podolí - Praha 4

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2004–2024

Výměra

2,75 ha

Nadm. výška

215–255 m

Důvod ochrany
Klasický geologický profil hranicí silur-devon, s odkrytými
souvrstvími přídolským, lochkovským a pražským, dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve a vývoj života v těchto
obdobích. Jde o mezinárodně významný opěrný profil ke
světovému stratotypu silur-devon v Čechách a mezinárodně
významné typické naleziště zkamenělin.
Charakteristika
Jde o bývalý stěnový lom ve svahu vltavského údolí, na jehož
dně je dnes vybudován plavecký stadión. Je tu významné
naleziště zkamenělin ve vápencích a vápnitých břidlicích.
Neživá příroda

Joachimu Barrandovi. Ve vyšších polohách devonu se nachází
tentakulit Paranowakia bohemica, trilobiti z rodu Odontochile, Reedops cephaloides, dále ramenonožci, koráli,
mechovky a další.

Tato lokalita byla odkryta lidskou činností – těžbou vápenců
ve zdejších lomech. Nejstarší zmínky o těžbě zaznamenává
F. Zeno (1770), který „z vápencových
lomů za Vyšehradskou branou“ poGPS: 50.0505528N, 14.4191506E
pisuje první zkameněliny. Těžba v lomech pokračovala i v dalších letech
a byla ukončena roku 1941. Od té doby
dochází k samovolné stabilizaci lomových stěn jejich zasucováním a postupným zarůstáním vegetací. Území
tvoří téměř souvislý geologický profil
svrchními polohami hlavonožcových
vápenců kopanínského souvrství (ludlow, silur), požárským souvrstvím (přídol, silur), lochkovským a pražským
souvrstvím (devon), porušený příčnými
zlomy. Jedná se o bohaté naleziště zkamenělin ze siluru a z devonu (mlžů,
0
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150 m
plžů, hlavonožců, trilobitů, graptolitů,
lilijic a tentakulitů), které bylo známé již
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Bývalý stěnový lom v pravém svahu vltavského údolí, na jehož dně je dnes vybudován plavecký stadión.
Jedná se o významné naleziště zkamenělin ve vápencích a vápnitých břidlicích

milné skalní vegetace se mohou šířit na některé skalní
výchozy. Zejména horní partie spontánně zarůstají i dřevinami, většinou křovitého vzrůstu. Vyskytuje se tu dřín.

Zdejší území představuje typické naleziště mnoha druhů zkamenělin v posledních dobře přístupných výchozech
požárského souvrství, umožňující zároveň studium hraničních poloh mezi
silurem a devonem na opěrném profilu
k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČR. Půdní kryt je narušen, okrajově jsou zachované plochy s různě
vyvinutými rendzinami.

Rekultivace lomových stěn má v podstatě parkový charakter,
přirozeně se šíří vysoké křoviny a zatím nízké stromy.

Botanika

Péče o území

Asanované lomové stěny byly upravovány sadovnicky, zčásti osázeny většinou nepůvodními dřevinami, zvláště
borovicí černou, žanovcem měchýřníkem i kultivary ozdobných jalovců.
Nepatrné zbytky kdysi bohaté teplo-

Amfiteátr, na jehož dně kdysi stávala slavná podolská cementárna a dnes se zde nachází plavecký bazén, byl před
několika desetiletími kompletně osázen dřevinami tvořícími
parkovou úpravu prudkých svahů a teras. V dalším období
byla tato rekreační zeleň udržována zahradnickými firmami
stále v duchu parku. Pokud se stačily po ukončení těžby

Zoologie
Horní část představuje významné refugium drobné fauny
(ježci). Je zde jedna z mála pražských lokalit typicky lesního
plže Cochlodina laminata. Je tu tahová zastávka mnohých
ptačích druhů, např. slavíka obecného.
Lesnictví

vápence na lokalitě vyvinout zárodky přirozených společenstev, byly velmi záhy potlačeny zahradnickou údržbou.
Území je proto významné především z hlediska geologie.
Management je díky tomu směřován především k odstraňování křovin z geologických profilů.
Sukcese
Sukcesí nazýváme vývoj společenstev rostlin a živočichů na
nějakém stanovišti, doprovázený obměnou druhů. V průběhu sukcese (většinou spolu s počtem druhů) roste
složitost potravních vazeb mezi nimi, čímž narůstá i ekologická stabilita – schopnost odolávat rušivým vlivům.
Pronikáním nových druhů dochází ke změnám stanovištních
podmínek (zastínění, dostupnost vody a živin apod.).
Původní společenstva rostlin i na ně vázané fauny ustupují
pokročilejším stádiím sukcese.
Tento přirozený sled vzájemně se nahrazujících společenstev na stanovišti se nazývá sukcesní řada (typická je
např. řada louka → křoviny → nálety pionýrských dřevin →
zralý les). Závěrečná fáze vývoje řady se nazývá klimax.
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Prameniště Blatovského potoka
Malá část lesního komplexu v Klánovicích, kde se díky vysoké
hladině podzemní vody vytvořil ojedinělý mokřad s výskytem
několika druhů rašeliníků.
Vlakem na trase Praha-Kolín do stanice Praha-Klánovice.
Zpět podél trati asi 300 metrů a poté vpravo cestou do lesního
komplexu. Dobrým průvodcem na cestě je nám GPS navigace,
která zobrazuje aktuální polohu v nepřehledném terénu.

Přírodní památka

ev. č. 5597

Katastrální území

Klánovice

Zřizovací předpis

nařízení č. 10/2009 Sb. HMP

Plán péče

2009–2018

Výměra

5,0387 ha

Nadm. výška

262–265 m

Důvod ochrany
Předmětem ochrany je biotop pramenné oblasti Blatovského
potoka, který je tvořen oligotrofní rašelinnou březinou
s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub.
Charakteristika
Jedná se o mělkou, slabě k jihu ukloněnou terénní sníženinu
pramenné oblasti Blatovského potoka a jeho pravostranného přítoku, severně od jejich soutoku. Díky poloze uvnitř
rozsáhlého lesního komplexu se zachovala v rámci středních
Čech ojedinělá oligotrofní rašelinná březina s bohatými
porosty rašeliníků.
Neživá příroda
Podloží tvoří vrstva hrubozrnných pískovců České křídové
tabule, pod níž se nacházejí ordovické břidlice Barrandienu.

GPS: 50.0905914N, 14.6554281E
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Jedná se o minerálně chudé horniny, které daly vznik mělkým
kyselým půdám. V důsledku malé mocnosti propustných
pískovců uložených na nepropustných břidlicích zde
podzemní voda dosahuje až k povrchu.
Botanika
Téměř celé území pokrývá lesní vegetace, pouze u pravostranného přítoku Blatovského potoka se nacházejí dva
pozůstatky lučních společenstev. Z ochranářského hlediska
nejcennějším biotopem je rašelinná březina. Jedná se v rámci
Prahy o unikátní oligotrofní společenstvo citlivé na eutrofizaci prostředí, způsobenou především zemědělskými
hnojivy. Jeho zdejší existence je zajištěna polohou uprostřed
velkého lesního komplexu, který ho izoluje od zemědělské
krajiny. Charakteristickým rysem tohoto společenstva jsou
souvislé porosty několika druhů rašeliníků.
Stromové patro je tvořeno především břízou pýřitou,
stanovištně nevhodné, lesnicky podporované dřeviny na
tomto silně zamokřeném stanovišti odumírají. Z cévnatých
rostlin zde dominuje rákos obecný, tvořící zde však rozvolněný porost umožňující uplatnění i některým konkurenčně slabším druhům. Z dalších travin jsou zde nápadné
trsy bezkolence rákosovitého, metlice trsnaté a sítiny
rozkladité. Menší zastoupení zde má psineček psí, ostřice
šedavá, ostřice prodloužená a skřípina lesní. Z ostatních bylin
se zde vyskytují ve středních Čechách již vzácné druhy violka
bahenní, smldník bahenní, kozlík dvoudomý, mochna nátržník a suchopýr úzkolistý.
Zoologie
Výzkum pavouků ukázal, že se zde zachovala společenstva
oligotrofních rašelinných biotopů, která dnes nemají na
území Prahy obdoby. Jsou cennější než společenstva na
drobných rašeliništích nacházejících se v Klánovickém lese.
Pouze zde byli nalezeni vzácní slíďáci např. Hygrolycosa
rubrofasciata a plachetnatky. Na zrašelinělé pasece byl
zaznamenán vzácný paslíďák Oxyopes ramosus. Pozoruhodný je také výskyt punčoškáře zemního – běžného druhu, který
je však díky špatné migrační schopnosti indikátorem lesů
s dlouhou kontinuitou.
Z indikačně nejvýznamnějších druhů motýlů označovaných
jako indikátory 1. stupně zde bylo zaznamenáno osm druhů.
Makadlovka Syncopacma larseniella žije na mokrých
ostřicových loukách, obaleč totenový a evropsky významný
druh modrásek bahenní (druh směrnice o stanovištích
92/43/EHS) na krvavci totenu na bezkolencových lukách,
travařík velký a pravokřídlec pobřežní na rákosu obecném
v zachovalých rákosinách, píďalička zejkovaná na vrbině
obecné na okrajích podmáčených křovin. Z obojživelníků byl
nalezen skokan štíhlý a ropucha zelená, z plazů ještěrka
obecná a slepýš křehký.

Pramenná oblast Blatovského potoka je závislá na úrovni srážek a tak se můžete brodit bahnem a jindy suchým listím

Lesnictví
Podél Blatovského potoka a jeho pravostranného přítoku
jsou mokřadní olšiny. Stromové patro je kromě olše lepkavé
tvořeno olší šedou, vzácný je zde jasan ztepilý. V keřovém
patře dominuje krušina olšová. V bylinném patře je mj.
přítomna skřípina lesní, metlice trsnatá a kosatec žlutý. Na
méně zamokřených plochách, zejména při okrajích území,
přecházejí mokřadní olšiny v bezkolencové až lipové
doubravy. Stromovému patru dominuje dub letní.
Péče o území
Ještě v 19. století se jižně od přírodní památky nacházel
Slavětický rybník. Byl pravděpodobně zrušen až v souvislosti
se stavbou železniční trati. Území bylo přítokovou zónou
rybníka tvořenou mokřadními loukami. Dnes jsou vesměs
zarostlé lesní vegetací. Jejich existenci však dokládají některé

druhy vysloveně lučních cévnatých rostlin přežívající v lesní
vegetaci (hadí mord nízký, kosatec sibiřský, ostřice chabá,
violka bahenní, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý, pcháč
bahenní, mochna nátržník, karbinec evropský). V severozápadní části území se navíc zachoval fragment dosud
hodnotné luční vegetace (např. ostřice trsnatá).
Byť tento palouk nebyl řadu let (patrně řadu desetiletí)
kosen, příliš nedegradoval. To je dáno nejspíš celkovým
menším množstvím živin na původní louce ale i v blízkém
okolí. Louka je nyní opět pravidelně kosena a to ve dvou
termínech, aby po každé seči zůstala na ploše nepokosená
vegetace, která hostí různá vývojová stadia řady bezobratlých. Při seči se dbá na to, aby pokosená biomasa byla
z lokality odstraňována a živiny v ní uložené zbytečně
neobohacovaly cenný ekosystém.

Bioindikátory
Již dávno si lidé všimli, že některá stanoviště – například vápencové skály, mají svoji typickou květenu. Postupem času byla
věnována větší pozornost kvalitě přírodního prostředí a ukázalo
se, že některé druhy jsou vybíravé, například pstruh – žije v čisté
vodě. A odtud již vedla cesta k tomu, že některé druhy rostlin
a živočichů nám signalizují kvalitu přírodního prostředí. Jako
bioindikátory označujeme všechny organismy, jejichž činnost,
populace nebo stav může být použita k posouzení stavu

životního prostředí. Příkladem mohou být některé druhy lišejníků, které se vyskytují jen na místech s čistým ovzduším.
V posledních desetiletích role (bio)indikátorů roste. Poskytují
nástroj k hodnocení trendů, k mezinárodnímu srovnání, ale
především ke zjišťování účinnosti přijatých opatření a hodnocení plnění cílů ochrany životního prostředí. Z těchto důvodů je
většina indikátorů vytvářena v podobě relativních veličin vztažených na obyvatele, na jednotku rozlohy, HDP, apod.
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Pražský zlom

Neživá příroda

Pravý břeh Rokytky na západojihozápad od kostela sv. Jiří
v Hloubětíně.
Od stanice metra trasy B Hloubětín se vydáme Poděbradskou ulicí zpět do centra a po 200 metrech zahýbáme Hloubětínskou ulicí vlevo. Před sportovním areálem zahýbáme ulicí
U Slavoje vpravo dolů.
Přírodní památka

ev. č. 1124

Katastrální území

Hloubětín

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,36 ha

Nadm. výška

210 m

Důvod ochrany
Jediný odkryv zpřístupňující plochu Pražského zlomu. Je to
významná porucha zemské kůry, podle níž docházelo k pohybům vrstev až o několik set metrů, takže na povrchu se stýkají
v jedné úrovni různě staré jednotky. Jsou zde zachovány
ordovické křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.
Charakteristika
V chráněném území byla situována příležitostná těžba štětu
a štěrku (část podél ulice U Slavoje), která byla ukončena
nejpozději před 2. světovou válkou. Zřejmě šlo o stěnový lom.

Izolovaný výchoz skaleckých křemenců, oddělený od severněji položených jílovitých břidlic s mělkými a lehkými půdami
na temeni výchozu. Hnědé jílovité břidlice modelují v severozápadní části přírodní památky zalesněný svah a představují
tektonické podloží skaleckých křemenců, které tvoří skalní
výchoz a druhou jednotku.
Černé jílovité břidlice tvoří 4–5 m mocnou polohu severně
od tektonického zrcadla na skalním výchozu. Podle nalezené
fauny a petrografického charakteru patří jemně slídnaté
hnědé jílovité břidlice, začínající severně od křemencového
výchozu ve vzdálenosti 5–6 m, k zahořanskému souvrství.
Skalecké křemence tvoří masivní až nezřetelné lavice s převažujícím úklonem kolem 40° k jihovýchodu.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

hnědými břidlicemi zahořanského souvrství a plochou tektonického zrcadla na křemencích v západní části odkryvu.

studium charakteru pohybů
podél zlomových ploch, na základě zachovaných tektonogramů (rýhování) apod.

GPS: 50.1028814N, 14.5331397E

Fauna dokazuje nepřímo stáří
celého křemencového hřbetu,
v minulosti považovaného i za
křemence drabovské (nyní
řevnické), tvořící až nadloží
několik set metrů mocného
dobrotivského souvrství.
Zvláštní popis si zaslouží vlastní
dislokační plocha pražského zlomu jako nápadný fenomén
dokazující posuny, ke kterým podle zlomu došlo v minulosti.

V severozápadní části výchozu je vyvinut antiklinální ohyb,
kde jsou sklony opačného smyslu, od 60° do 80° k severozápadu. Mocnost křemencových lavic je různá, nejmocnější
lavice má kolem 500 cm. Místy jsou křemence tektonicky
drcené v souvislosti s pohyby podél pražského zlomu. Tmavě
šedé až černošedé jílovité břidlice dobrotivského souvrství
tvoří podle faunistického obsahu jednotku, která je mezi

V průběhu hlavních posedimentačních posunů podél tohoto
zlomu došlo k zaklesnutí severní kry proti jižní, takže se podél
zlomu stýká mnohem mladší zahořanské souvrství s horninami dobrotivského souvrství, skaleckými křemenci a dobrotivskými břidlicemi (beroun a dobrotiv). Výška posunu je
v Hloubětíně minimálně 900 m. To odpovídá zjištění Vorla,
který udává vertikální složku pohybu 1000–1800 m v poordovickém období.

Skalní výchoz je tvořen zbytkem bývalého lomu. Geologové zde
rozpoznali děje, které probíhaly a probíhají na mnoha místech uvnitř
zeměkoule. Naše planeta je neklidná a rozsáhlé bloky hornin se
přemisťují mimo jiné nahoru a dolů. Tyto pohyby mohou být náhlé
(výbuchy sopek) nebo pozvolné. Během miliónu let však pohyb podél
zlomu může dosáhnout třeba i jednoho kilometru, tak jak k tomu
došlo v dávné geologické minulosti na území Prahy

Dislokační plocha má celkově svislý sklon s mírným kolísáním
do 70°. Místy je dokonale vyhlazena do matového lesku.
Svislé rýhování ve smyslu posunů, ke kterým podél dislokační
plochy došlo, je poměrně řídké.
Dosti časté jsou vodorovné žlábky klínového průřezu, široké
několik mm až více než 1 cm. V těchto místech docházelo
k odrolování křehkých křemenců, čímž vznikaly žlábky
vyplněné odroleným ostrým materiálem. Ten po obnažení
křemencové dislokační plochy s tektonickým ohlazem
vyvětral a vypadal. Na ploše tektonického zrcadla jsou
i mělké ploché prohlubně s nerovným drsným povrchem.

Možnost stratigrafického určení
hornin po obou stranách dislokačního pásma je základem
pro stanovení výšky skoku, což
v tomto případě bylo umožněno
0
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nálezy fosilní fauny. Obdobné
odkryvy umožňují i laikovi získat
představu o obrovských silách,
které se podílely na utváření geologického podkladu našeho
státu.
Botanika
Je tu vegetace rumištního charakteru. Botanicky nejhodnotnější je výskyt hvozdíku kartouzku a rozchodníku ostrého na
skále.
Zoologie
Území je faunisticky chudé, z hmyzu např. běžné druhy ploštic
jako ploštička Lygaeus saxatilis či ruměnice pospolná,
z drobných savců zde žije myšice křovinná.
Lesnictví
Jedná se o ostrůvek křovinného charakteru tvořený bezem
černým, trnovníkem akátem, pámelníkem bílým.
Péče o území
Přírodní památka Pražský zlom nebyla nikdy v nedávné minulosti významná z hlediska botaniky či entomologie a od
chvíle, kdy protihluková stěna znehodnotila i její krajinářský
význam, zůstává tato lokalita cenná pouze geologicky.

Odkryvy zlomů jsou obecně velmi
vzácným fenoménem v krajině zakryté mladšími sedimenty. Většina
takovýchto zlomů je pouze předpokládána na základě podrobného mapování, výskytu pramenů
vody a dalších indicií. Obdobné
odkryvy mají zásadní význam pro
studium a ověřování zlomů, pro

Nad údolím Rokytky se vypíná tzv.
Hloubětínský zámeček a kostel sv. Jiří.
A zalesněná stráň pod nimi skrývá
Pražský zlom
(A. Liebscher, polovina 19. stol.)
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Od stanice metra trasy B Prosek použijeme Regbus č. 302.
Vystoupíme na stanici Kelerka a dáme se ulicí Na Rozhraní
vpravo. Ve stráni nad námi se rozkládá podzemní svět
a jeho pískovcové výchozy.
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Přírodní památka

ev. č. 340

Katastrální území

Libeň, Prosek

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

2,32 ha

Nadm. výška

260–270 m

Důvod ochrany
Zachování výchozů cenomanských pískovců a systému
podzemních prostor, které vznikly selektivní těžbou písku.
Jsou obývány některými zvláště chráněnými druhy netopýrů.
Charakteristka
Prosecké skály (resp. viditelné výchozy v přírodní památce)
se nacházejí ve strmé stráni pod ulicí Nad Kundratkou. Jsou
rozděleny málo používanou ulicí Na Rozhraní a narušeny
několika menšími lomy.
Neživá příroda
Specifickým fenoménem přírodní památky je rozsáhlá
soustava podzemních prostor, která v minulosti vznikla
těžbou pískovce a písků tzv. „chodbicováním“ a rozkládá se
jak v přírodní památce, tak v jejím ochranném pásmu i mimo
něj. Výzkum, využívání a ochrana tohoto útvaru nejsou
uspokojivě dokončeny a vyřešeny a je obtížné objektivně
stanovit zásady hospodaření v tomto podzemním systému,
ale současně i na povrchu. Je ověřeno, že podzemní prostory
v ochranném pásmu jsou biotopem zvláště chráněných

PRŮVANOVÁ
CHODBA
SMRDUTÁ SÍŇ

Celková délka chodeb zvaných "Močálka" přesahuje 0,5 km.
Stylizovaný nákres podzemních prostor podle mapky z archivu
České speleologické společnosti (SPEA) – stav z počátku roku 1992

druhů. Jde o významný profil cenomanskými pískovci a nadložními spodnoturonskými jílovci. Dokumentuje vývoj české
křídové pánve na území Prahy. Historická těžba písku
chodbicováním odkrývá pískovcová perucká souvrství
středního cenomanu, jejichž spodní část tvoří pískovce
usazené v říčním až jezerním prostředí. Několik chodbicových systémů dosahuje místy až 100 m daleko od hrany
terasy. Tyto rozpadavé bílé pískovce s kaolinickým tmelem
o mocnosti od 4 do 6 m jsou v horní části přerušeny valouny
černých silicitů z oblasti silicitového monadnoku Ládví.
Obsahují také chodbičky mořských raků.
V dalším nadloží se nacházejí hrubozrnné pískovce rezavé
barvy, náležející ke korycanským vrstvám, které se ukládaly
již v prostředí mořském. Tyto vrstvy jsou šikmo uložené.
Směrem vzhůru místy přecházejí do zelenavých glaukonitických prachovců a jílovců a navazují na ně vápnité sedimenty spodního turonu. Na povrchu plošiny se nachází různě
mocná vrstva pleistocenních spraší, která zahlazuje členitost
podloží. Pískovcový masiv je porušen systémem subvertikálních diaklás a zlomů s převažující saxonskou tektonikou,
současně také gravitačním sjížděním pískovcových bloků po
svahu do údolí, zčásti v důsledku kvartérního glaciálního
promrzání. Kromě umělých jeskyní a chodbic tedy v masivu
existují i vertikální pseudokrasové dutiny, zčásti zaplněné sutí
a pískem, zčásti však i volné, jako výsledek kerných svahových
sesuvů. K celkové destabilizaci masivu dříve přispívala těžba
v otevřených a zčásti již zasypaných lomech, vnikající kanalizační a srážková voda a další vlivy.
Botanika

GPS: 50.1166833N, 14.4874486E
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K jihu orientované skalky a stráně byly vhodným ekotopem
pro teplomilné druhy. Celé území však tak silně utrpělo
lidskou činností, že společenstva jsou degradována a devastována až na nepatrné zbytky – šalvěj luční, rýt žlutý, mochna
písečná. Z druhů červeného seznamu je zde strdivka
sedmihradská.

Tak tohle je zkouška úrovně tisku. Možná, že to je nepovedená fotografie a nebo tajemné území,
kam zavítá pes Baskervillský při studijní návštěvě Čech

Zoologie
Písčitý podklad a jižní expozice umožňuje i dnes přežívání
některých teplomilných druhů hmyzu. Při zoologickém průzkumu byl zjištěn slepýš křehký, ropucha obecná a krahujec
obecný. V jeskynních prostorách žijí některé ohrožené druhy
netopýrů – netopýr brvitý, netopýr ušatý, z vrápencovitých je
to vrápenec malý.
Lesnictví
Stromové patro je zastoupeno několika exempláři jírovce
maďalu, dále pak trnovníkem akátem. Keřové patro tvoří
růže šípková a hloh jednoblizný.
Péče o území
Chráněné území láká svým rozsáhlým podzemím řadu
amatérských i profesionálních jeskyňářů. Podzemní prostory,
které nejsou stabilizované a dochází zde k častým a nepravidelným sesuvům a propadům, jsou ale trvale nepřístupné,

aby nebyly osídlovány lidmi bez domova, pro které může být
pobyt v rizikovém prostředí nebezpečný. Nejčastější
aktivitou ochrany přírody tak v této přírodní památce je
oprava poničených vstupů do podzemí. Uměle vyhloubené
prostory jsou zimovištěm pro mnohé netopýry, proto je
většina vstupů opatřena vletovými otvory, které slouží
k netopýřím průletům, nikoliv k pokusům o vstup nepovolaných osob!
V nakladatelství Eminent vyšla v r. 2008 kniha Václava Cílka
Podzemní Praha. Má 320 stran formátu 25x21 cm a DVD. Tato
kniha podává přehled hlavních podzemních objektů na
území Prahy a jejího okolí. Popisuje jeskyně, ponorné toky,
těžbu nerostných surovin stejně jako sklepy, katakomby,
středověké podzemí nebo kanalizační systém z počátku 20.
století. Zavádí nás do podzemí Pražského hradu i do
renesanční štoly císaře Rudolfa II. Provádí nás štolami
železnorudných dolů i podzemními pískovnami.
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Rohožník - lom v Dubči
Dvě samostatná území (dnes již nepoužívané lomy) mezi
Dubečkem a Dubčí, ve stráni na pravém břehu Říčanského
potoka, spojená úzkým pruhem ochranného pásma.
Od stanice metra trasy A Skalka pojedeme autobusem č. 111
do Dubče. Vystoupíma na zastávce Dubeč, vrátíme se kousek
zpět a jdeme vlevo Netluckou ulicí a před námi je po 250
metrech první část chráněného území – Lom v Dubči – ovšem
za plotem. Pokračujeme přímo ulicí V Rohožníku ke druhé
části chráněného území – Rohožníku. Skrývá se v zalesněném
návrší nad ulicí U lomu.

Přírodní památka

ev. č. 1123

Katastrální území

Dubeč

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2024

Výměra

3,45 ha

Nadm. výška

250–270 m

Důvod ochrany
Významné výchozy řevnických křemenců a dalších hornin
libeňského souvrství (ordovik), umožňující výzkum jejich
litologie a tektoniky. Odkrytí M-vrásy a významný krajinný
prvek.
Charakteristika
Lom v Dubči je z části zavezený stěnový lom, kde se těžily
křemence na štěrk, štět i stavební kámen. Lom Rohožník je
stěnový a byl založen na tzv. Dubečské skále.
Neživá příroda
Oba uvedené odkryvy jsou založeny v pruhu řevnických
křemenců, které jsou písčitou facii libeňského souvrství
ordoviku. Hřbet je vypreparován erozivní činností
Říčanského potoka z nadložních a podložních jílovitých

GPS: 50.0559803N, 14.5833689E
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hornin. V podloží jsou to jílovité břidlice dobrotivského
souvrství (dobrotiv) a v nadloží jílovité břidlice libeňského
souvrství (beroun).
Celkový úklon je 30–35° k severozápadu. Lokálně je křemencový pruh zvrásněn a vytváří drobnou synklinálu,
v jejímž jádře vycházejí jílovité břidlice libeňského souvrství
(v blízkosti lomu Rohožník). V těchto místech jsou úklony
křemenců strmější, až 55° k severozápadu.
Souvrství řevnických křemenců tvoří střídající se lavice
pískovců a křemenců s hojnými vložkami jílovců a prachových
jílovců, které jsou v této části pražské pánve mnohem
hojnější než v částech západnějších. To svědčí o větší
vzdálenosti od pobřeží v době sedimentace řevnických
křemenců v těchto částech pánve.
Zvrásnění křemenců u Dubče je klasické, jsou zde časté
drcené zóny. Podél drobnějších radiálních zlomů vertikálního
úklonu došlo k mírným posunům, z nichž posun podél plochy
zlomu odkrytý v lomu v Dubči byl evidentně horizontální, což
je doloženo horizontálním rýhováním. Tento doklad o horizontálních posunech je velmi významný. Potvrzuje názor
Havlíčka o horizontálních posunech v barrandienské oblasti,

Lom Rohožník byl založen v pruhu řevnických křemenců na tzv. Dubečské skále. Hřbet je vypreparován erozivní činností Říčanského
potoka z nadložních a podložních jílovitých hornin. Tvrdé ordovické horniny vytvářejí v lomu impozantní lavici

které byly dosud doloženy bezpečně pouze v příbramské
oblasti.
V lomu v Dubči je odkryt i další významný fenomén – nadložní
nezvrásněné druhohorní uloženiny. Jsou představovány
subhorizontálně uloženými, téměř nezpevněnými štěrkovitými bazálními slepenci peruckých vrstev peruckokorycanského souvrství. Jde o klasickou úhlovou diskordanci (nesouhlasné uložení vrstev) jako významný geologický fenomén.
Dokládá to, že před uložením křídových vrstev došlo v tomto
území k vyvrásnění ordovických souvrství do podoby
mírného pohoří a k jeho pozdější denudaci do paroviny.
Území pak zalilo druhohorní moře a zanechalo zde své
usazeniny. Před zalitím druhohorním mořem existovala
v depresích průtočná sladkovodní jezera, k jejichž
sedimentům náležejí nadložní uloženiny v lomu v Dubči.
U obou lomů jde o významné výchozy řevnických křemenců
libeňského souvrství, umožňující výzkum jejich litologie.
Dokládají vývoj v této části pražské pánve. S ohledem na to,
že mnoho odkryvů v řevnických křemencích bylo v této

oblasti a jinde již zavezeno, je nezbytné zajistit ochranu
alespoň některých základních profilů. Zdejší křemence
dokládají vývoj sedimentace v prostředí vzdálenějším od
pobřeží, než je tomu v případě řevnických křemenců
v západnějších částech pánve.
Lom v Dubči má význam především jako místo dokumentující
horizontální pohyby podél radiálních zlomů v barrandienské
oblasti. Jde o jeden z nejlepších odkryvů tohoto druhu
v oblasti českých prvohor.
Umožňuje široké veřejnosti pochopit, co je zlom a že se podél
těchto zlomů skutečně bloky zemské kůry pohybují.
Rankerové půdy přecházejí na úpatí do půd hnědých až
nivních na naplaveninách Říčanského potoka.
Botanika
Na skalách je vyvinut trávník s ovsíkem vyvýšeným, ostřicí
časnou a mateřídouškou panonskou. Na svahu orientovaném na jihozápad jsou společenstva drolin s chmerkem
vytrvalým a na hlubší půdě trávníky s kostřavou žlábkatou
a mochnou stříbrnou.
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Řevnické křemence libeňského
souvrství ordoviku. Křemence jsou
lokálně provrásněné a v západní
části odkrývá stěna lomu
Rohožník M-vrásu (ve tvaru
písmene M). V jádře synklinály
jsou zachovány nadložní břidlice
libeňského souvrství

Částečně byly odstraněny při
asanačních zásazích.
Péče o území

Zoologie
Běžně zde hnízdí straka obecná a kalous ušatý. Z bezobratlých
jsou zde pouze běžnější druhy suchých pastvin.
Lesnictví
Dříve tvořily v území významný podíl pastviny, které byly ve
20. století zalesněny. Lesní porosty v chráněném území je
nutno považovat za součást příměstských lesů Prahy, které
mají i významnou rekreační funkci. V chráněném území je
vysázen porost borovice černé.

Přírodní památka, která je zároveň archeologickou lokalitou,
zahrnuje celou řadu menších či
větších lomů. Ochranářský management lokality směruje
mimo jiné k postupnému
odkrývání sukcesí zarostlých
skalních profilů. Rok od roku jsou proto odstraňovány
vybrané keře a stromy tak, aby vynikly místní geologické
unikáty a zároveň aby byly podpořeny zbytky stepních
společenstev, které se na horních hranách některých lůmků
doposud nacházejí.
Poznámka
V území bylo archeologicky dokumentováno výšinné sídliště
z pozdní doby kamenné, osídlené i v následující době
bronzové (kultura únětická a věteřovská).

V oblasti lomu v Dubči jsou náletové dřeviny, např. břízy.
Přírodní stanoviště
Ochrana přírodních stanovišť je v našem prostředí novým
fenoménem, který česká ochrana přírody před zavedením
soustavy Natura 2000 neznala. Samotné sousloví „typ
přírodního stanoviště“ je nový pojem, vzniklý v souvislosti se
vstupem ČR do EU a zaváděním soustavy Natura 2000 do
českého právního řádu a vychází z potřeby co nejvýstižněji
přeložit termín „natural habitats“. Protože je ale obsah slova
„stanoviště“ v přírodních vědách tradičně spojován spíše
s neživými složkami prostředí, používají někteří odborníci raději
počeštělé slovo „habitat“ ve snaze zahrnout do tohoto pojmu
také charakteristiky živé přírody (tj. biotop + rostlinná i živočišná
společenstva).
V zákoně o ochraně přírody jsou „evropská stanoviště“
definovaná jako přírodní stanoviště na území států EU, mající
přirozeně malý areál rozšíření, ubývající nebo ohrožená ve svém
evropském areálu vymizením.
Toto pojetí umožňuje chránit celé biotopy široké škály
rostlinných a živočišných druhů jako celek, aniž by se na daném
místě musely vyskytovat druhy zvláště chráněné. Ochranu tak
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mohou požívat i na první pohled floristicky chudé vegetační
typy, jako např. tzv. kyselé „nahé“ bučiny, bezkolencové louky
nebo podhorská vřesoviště, které však mohou poskytnout
biotop řadě dalších organismů (např. vázaných na staré stromy s
dutinami, trouchnivějící dřevo). Některé habitaty zasluhují
ochranu už z hlediska své funkce v krajině – např. prostředí
vodních toků s vegetací vodních makrofyt, prameniště,
rašeliniště apod.
Řada typů stanovišť pak také představuje výjimečné příklady
typických charakteristik určitého území (např. horské louky,
písečné duny, alpínská vegetace nebo krasové fenomény.
Mezi nejrozšířenější typy přírodních stanovišť evropského
významu u nás patří extenzivní sečené (tzv. ovsíkové) louky,
květnaté nebo acidofilní bučiny, jasanovo-olšové lužní lesy
a vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva. Naopak
k nejvzácnějším habitatům (často s výskytem jen na jedné
nebo několika málo lokalitách) patří vnitrozemské slané
louky, vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou nebo panonské
písečné stepi.

Letecký pohled na obec Dubeč, v popředí přírodní památka Rohožník. Na spodní hraně fotografie je lom, jehož fotografie
je na straně 100-101. Říčanský potok, v pravé části fotografie vidíme jeho břehové porosty, je osou přírodního parku Říčanka

Plán péče

Vstoupit do krajiny

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
životního 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.

Zřízení chráněného území s sebou nese také úkol postarat se
o něj. Ubránit území dejme tomu před stavební aktivitou by
mělo být poměrně snadné. Jak ale pečovat o živou
soustavu, která se neustále mění? Často je zapotřebí pustit
se při péči o chráněné území do křížku se samotnými
přírodními procesy, hlavně s všudypřítomnou ekologickou
sukcesí. Pokud se louka přestane kosit a pastvina přestane
být spásána, časem obě zarostou dřevinami. Maličké
semenáčky nebo sazeničky dubů, buků či jasanů choulící se
pod našima nohama v lesním šeru rozhodnou o tom, jak
tenhle les bude vypadat za padesát nebo za sto let.
Dokážeme sice usměrnit vývoj rostlinných a přírodních
společenstev, ale rozhodnout o cílovém stavu někdy nebývá
jednoznačné.
Členové okrašlovacích spolků (před sto lety tehdejší ochránci přírody) vysazovali na holé spasené stráně v pražském
okolí vonné medonosné akáty, aby pustou krajinu ozelenili.
Dnešní ochránci přírody se na stejných místech houževnatě
snaží prořezávat a kácet nezdolnou akátovou džungli, která
tu zarostla a potlačila bohaté stepní trávníky. Otázka „Co
bychom měli v krajině chránit?” je popudem pro vědecké
bádání i roznětkou pro nekončící filosofický spor. Intuitivní
ideál však v našem snažení zůstává víceméně stejný, i když
obtížně definovatelný: Jakási vyvážená krajina s pestrou
mozaikou rozmanitých přírodních i člověkem vytvořených
stanovišť s bohatou květenou a zvířenou. Krajina, která by
byla příjemná pro život.

Plány péče jsou dostupné v tabulce na internetové adrese
http://envis.praha-mesto.cz/

(Pavel Špryňar z knihy Vstoupit do krajiny /2004/, Dokořán,
Praha)
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Salabka
Příkrý svah s dominantním porostem vřesu pod zalesněným
okrajem Bohnické plošiny.
Od stanice metra trasy C Nádraží Holešovice použijeme
autobus č. 112. Vystoupíme na stanici Botanická zahrada
Troja. Od vchodu budeme pokračovat trasou naučné stezky.
Jedna z jejich zastávek je Vyhlídka na chráněné území.

Neživá příroda

Zoologie

Geologický podklad tvoří fylitické břidlice a droby, z nichž
vystupují dva silicitové suky. Tyto horniny byly obnaženy
erozní činností, při níž vzniklo nehluboké boční údolí, na
jehož svahu chráněné území leží. Mateřské horniny jsou na
většině plochy přírodní památky kryty pouze vrstvou
zvětraliny – mělkou půdou rankerového typu. Vliv hornin na
vegetaci je tedy značný.

Jsou zde charakteristické druhy bezobratlých, vázané na vřes, jako mandelinkovití Lochmaea suturalis, dále stepní
bezkřídlí nosatci, např. Trachyphloeus
bifoveolatus. Z motýlů oba druhy otakárků, z pavouků např. slíďáci.

Přírodní památka

ev. č. 758

Katastrální území

Troja

Tmavě šedé až černé masivní, jemnozrnné až středně zrnité
droby s podřízenými vložkami břidlic, jsou řazené ke kralupsko - zbraslavské skupině svrchního proterozoika. Úklon
vrstev je vcelku monotónní (kolem 30° k severozápadu). Jsou
slabě regionálně metamorfovány.

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Botanika

Plán péče

2010–2019

Výměra

0,8499 ha

Nadm. výška

225–260 m

Na mapě z roku 1740 je zakreslena usedlost Salabka, ale
chybí jakékoli bližší určení pozemků. Na Indikační skice
stabilního katastru (pro Troju z roku 1840) je toto území
bezlesé, označené jako pastvina. Okolní pozemky, které jej
lemují jsou zahradami nebo ornou půdou. Území bylo zcela
bezlesé.

Důvod ochrany
Ochrana vřesoviště s navazujícími suchomilnými stepními
porosty a charakteristickou faunou.
Charakteristika
Jedná se o jedno z největších do současné doby dochovaných
vřesovišť. Nejlépe je viditelné z horní části ulice K Bohnicím
jako protilehlý svah k vinici stejného jména.
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Rekonstrukčně je zde mapována biková doubrava. Nyní tu
roste náhradní společenstvo vřesu obecného a pryšce
chvojky, střídané v mělkých zazemněných úžlabinách
teplomilnými trávníky, které tvoří především společenstvo
hlaváče bledožlutého a válečky prapořité. Na úpatí svahu se
rozrůstají teplomilné křoviny a plevelné a ruderální druhy.
V území nejsou lesní pozemky.

Péče o území
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mírného zvyšování druhové diverzity,
včetně zastoupení vzácnějších druhů
rostlin. V posledních letech se zvýšil podíl
ovsíku vyvýšeného. Pastva je doplňována
sečí ploch s větším výskytem této traviny,
které je tak dvakrát během vegetačního
období ubírána energie (sečí a pastvou).
Teprve monitoring v dalších letech ukáže,
zda se podaří udržet stávající trend.

Hlavním cílem je uchování dvou samoV roce 1996 vyhořela díky vandalismu
GPS: 50.1229108N, 14.4122878E
statných ploch vřesoviště alespoň v tom
velká část chráněného území (plocha cca
rozsahu, jaký má v současné době.
600 m2), především v úžlabině s travními
Kromě uchování porostů vřesů je dalším cílem zachování společenstvy, ale během první sezóny po vyhoření se zde
celkového rázu této lokality – tedy bývalé pastviny. S tím rostlinné společenstvo bez problémů obnovilo. Podobný
souvisí pravidelné vysekávání náletů a vypásání plochy s po- zásah by území, zejména plochám s vřesem, jednoznačně
rosty teplomilných pastvin. Proto se Salabka jako jedno pomohl. Řízený požár probíhající v zimním období, který je
z prvních chráněných území v Praze od roku 2000 pravidelně pod kontrolou pracovníků ochrany přírody, ale zejména
každým rokem vypásá smíšeným stádem ovcí a koz. Od hasičů, pomůže mnohým biotopům (včetně řady stepních
samého počátku je vliv pastvy na vegetaci monitorován. společenstev či vřesovišť) více než několikaleté kosení.
V území jsou trvale fixovány metrové čtverce, v nichž se Nicméně zařadit vypalování mezi plánovaný (a oficiálně
v pravidelných termínech odečítají všechny přítomné povolený) management je na území hlavního města
rostliny. Podobných čtverců je na různých spásaných prakticky nemožné. Nezbývá tedy nic jiného než spoléhat na
plochách v Praze několik set. Patnáctiletý monitoring jasně osvícené vandaly, kteří budou pálit kabely nebo zakládat
ukazuje pozitivní vliv pastvy na většinu spásaných spo- ohýnky ve vhodnou dobu na vhodném místě. Lokalita je
lečenstev. I na Salabce se projevuje dlouhodobý trend z více jak poloviny chráněna oplocením.
Svah se dvěma izolovanými vřesovišti prošel v posledních letech poněkud dramatickými událostmi včetně požáru. V současné době se
daří naplňovat doporučení plánu péče a je naděje, že zdejší vřesoviště bude prosperovat
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Skály v zoologické zahradě
Území se nachází v areálu Zoologické zahrady v Praze-Troji,
v místě skalního srázu nad zbořeným starým pavilonem
šelem. Od stanice metra trasy C Nádraží Holešovice použijeme autobus č. 112. Vystoupíme na stanici Zoologická
zahrada. V rámci prohlídky ZOO navštívíme horské kopytníky
i chráněné území.

Přírodní památka

ev. č. 5975

Katastrální území

Troja

Zřizovací předpis

vyhláška

Plán péče

2014–2023

Výměra

1,76 ha

Nadm. výška

220–225 m

Důvod ochrany
Předmětem ochrany je odkryv transgresních sedimentů
ordoviku, které spočívají na zvrásněných proterozoických
vrstvách ve starém nárazovém břehu Vltavy. Vedlejším
předmětem ochrany jsou stepní společenstva s početně
významným výskytem plazů, zejména ještěrky zelené.
Charakteristika
Přírodní památku tvoří dvě části: Západní část, kde předmětem ochrany je především výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (bezobratlí, plazi) a hodnotná společenstva – skalní vegetace s kostřavou sivou.
Východní část je významná po geologické stránce (odkryv
sedimentů ordoviku).
Část profilu pokračuje i do svahu nad vrstevnicovou cestou.
Jedná se o příkrý svah s jihozápadním úklonem, části tohoto
svahu jsou využívány jako výběhy, část je zoologickou
zahradou nevyužívána. Významné geologické odkryvy se
nachází v místech, které byly nějakým způsobem narušeny
(odtěženy a tím odkryty), ať už při stavbách cest nebo
výběhů.
GPS: 50.1173897N, 14.4036692E

Neživá příroda
V zářezu cesty vystupují pod pleistocénními terasovými
štěrky nejprve proterozoické horniny kralupsko-zbraslavské
skupiny, hlavně šedé prachovce a břidlice s tenkými vložkami
drob, místy v různém stupni prokřemenělé. Horniny jsou
postiženy slabou regionální metamorfózou, která se
projevuje zvláště vznikem minerálu sericitu.
Vlastní sled transgresně uložených ordovických vrstev počíná
asi 70 m západně od lanovky. Na proterozoické vrstvy se zde
s výraznou úhlovou diskordancí kladou příkře k jihovýchodu
skloněné ordovické vrstvy. Jejich sled počíná pevným, hrubě vrstevnatým polymiktním slepencem s nevytříděným
a různorodým valounovým materiálem (žilné křemeny, nápadné černé buližníky ad.).
V nadloží spočívají hnědavé, nafialovělé a šedozelené, zřetelně tence vrstevnaté pyroklastické horniny. Petrografický
průzkum prokázal, že jde převážně o popelové tufy popř.
tufity se zrny pyroklastického křemene a úlomky rozloženého
vulkanického skla. U cesty vystupují v mocnosti kolem 5 m.
Nadloží tvoří přes jeden metr mocná poloha výrazně pevnější
a ve svahu vystupující sedimentární železné rudy, nápadné
červeným zbarvením. Hlavním rudním minerálem je zde
hematit (až přes 50 % Fe), který větráním přechází v limonit.
Svým vznikem je ruda patrně spjatá s vulkanickou činností
a koncentraci železa lze vysvětlit vyluhováním oxidů Fe
z produktů bazického vulkanismu (popelů a láv) v příbřežní
oblasti spodnoordovického moře. Dále za výchozem rud
vystupují opět břidličnaté tufitické horniny, avšak vrstevní
sled ordoviku je již nedaleko opět ukončen tektonickou
poruchou, takže dále směrem k lanové dráze vystupují
u cesty již opět proterozoické horniny.
Ordovické vrstvy, které jsou v zoologické zahradě zachovány
v celkové mocnosti jen asi 13 m, náleží nejspíše ke klabavskému souvrství. Odkryv sám je geologicky významný,
neboť dokumentuje předordovické zvrásnění proterozoických vrstev i jejich slabou metamorfózu. Zároveň
potvrzuje i předordovické stáří kyselých žilných vyvřelin,
které v severním okolí Prahy prorážejí proterozoickými
horninami a jejichž valouny jsou obsaženy již v bazálním
ordovickém slepenci.
Za výběhy velehorských kopytníků jsou patrné odkryvy
s tektonicky postiženými horninami kralupsko-zbraslavské
skupiny proterozoika (blovické souvrství). V nižších částech
se nacházejí odkryvy v šedých prachovcích a břidlicích
s hojnými vložkami šedozelených drob, výše pak, v zákrutu
cesty k severu, převážně břidličnaté a prachovcové horniny
svrchního proterozoika.
Botanika
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Na leteckém snímku je vidět zoologickou zahradu nedlouho po povodních v r. 2002, kdy po rozsáhlé očistě území byly budovány nové
pavilony. Skalní odkryvy chráněného území jsou dobře viditelné při levé horní straně fotografie

cenóz skalních stepí a teplomilných křovinných formací. Na
jižně a jihozápadně orientovaných svazích jsou v současné
době nejvíce rozšířeny lesní kultury s nepůvodními
dřevinami, zejména s trnovníkem akátem, méně také s borovicí černou, pajasanem žláznatým a druhotnými lesními
porosty s jasany a javory. V případě akátů se jedná o pozůstatek rozsáhlých výsadeb prováděných na území Tróji už
od konce 19. století z důvodu zamezení eroze, ale také pro
„okrášlení“ tehdy nevyužitých svahů. Akát se vysazoval také
jako medonosný strom.
Místy jsou vyvinuty křoviny, kde se mimo akátu uplatňují
růže, hlohy, trnky, ptačí zob nebo mahalebky. Ze zajímavěj-

ších druhů to je skalník celokrajný a dřišťál obecný. Horní část
svahu je poznamenána výsadbou parkových keřů.
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. Na nejprudších svazích je v přírodní památce
vytvořeno společenstvo hercynské skalní vegetace s kostřavou sivou, tzn. vegetace výslunných, většinou jižně
orientovaných skalních výchozů i strmých skalních stěn.
Porosty jsou často rozvolněnější a výrazně v nich dominuje

Suburbanizace
Suburbanizace neboli příměstský rozvoj (z lat. „sub urbs“ – pod
městem) je proces rozšiřování měst, vyvolaný přesunem
obyvatel a jejich aktivit z centra do míst ležících za hranicí
dosavadní kompaktní zástavby, tedy do zázemí města.
Hustota osídlení suburbánní oblasti je výrazně nižší než ve
městě. Prostorové rozpínání nové zástavby (především obytné
– nízkopodlažní, samostatné nebo řadové domky, obvykle
s menší vlastní zahradou) mění původně venkovskou krajinu na

krajinu příměstskou. Součástí suburbánního rozvoje (jehož
nejviditelnější formou jsou tzv. satelitní městečka) jsou ovšem
vedle bydlení také obchod, skladování, výroba a další aktivity.
Častá je zde pásová komerční zástavba nebo průmyslové parky
podél komunikací. Tento rozvoj bohužel probíhá převážně na
dosud nezastavěných plochách („na zelené louce“), což
způsobuje značné plošné zábory zemědělské půdy, snižování
hodnot krajiny i úbytek její biodiverzity.

Původní je zde pravděpodobně na mocnosti půdní vrstvy a na
expozici závislá mozaika holých skalek téměř bez vegetace,
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stabilní, s nízkým rizikem likvidačních změn nebo ztráty
biotopů.
Z ornitologického hlediska je zkoumaná lokalita pouze
menším fragmentem ve velmi specifickém prostředí zoologické zahrady, které je díky extrémní potravní nabídce
(okrasné dřeviny, zbytky potravy ve výbězích atp.) a heterogenitě prostředí (mozaika nejrůznějších výběhů, ploch
s parkovou údržbou i ploch s divokou vegetací) pro ptáky
velmi lákavé.
Ze savců se zde hojně vyskytovala myšice křovinná, méně
početní byli norník rudý a bělozubka šedá, ojediněle, nejspíš
jen jako migrující, se zde během letních měsíců podařilo
zastihnout myš domácí.
Na konec této kapitoly musíme poznamenat, že nejbližší okolí
tohoto chráněného území má neobyčejně bohatou zvířenu –
není divu – jsme v zoologické. A bohužel někdy se stane, že
např. chovaný pták ulétne z voliéry – a máme tu introdukci,
většinou nechtěnou a krátkodobou. Daleko horší jsou
introdukce realizované člověkem, mnohdy s dobrým
úmyslem, což byl i případ bolševníku velkolepého.
Péče o území

Tahle fotografie ve mně vyvolává emoce (nebudu říkat jaké) a doufám, že zapůsobí i na vás. A kdo že to tu letí? Výr viržinský – možná
časem introdukce jako hrom. Jinak by se na ni dívali myslivci a jinak ochránci přírody

kostřava sivá. Jedná se o dlouhodobě stabilní vegetaci
skalních stěn, která je velmi starého původu a obvykle nevyžaduje žádnou ochranářskou péči, resp. nestihla zarůst
všudypřítomným akátem.
Ze zajímavějších druhů roste na skalách tařice skalní
Arduinova, sesel sivý, vzácně radyk prutnatý, hojně strdivka
sedmihradská a kavyl vláskovitý.

Zoologie

Historické snímky a zbytky teplomilné nelesní skalní a stepní
vegetace dokazují, že celý svah v místě dnešní zoologické
zahrady byl využíván jako pastvina ještě ve druhé polovině
19. století, resp. zejména jeho horní část. Místa nejprudších

svahů nebyla zřejmě ani v minulosti nijak využívána a v historických snímcích jsou tato místa označena jako „neplodná
půda, holé skály“.
Ještě na začátku 20. století vedla středem území mírně
stoupající vrstevnicová cesta začínající v dnešním zákrutu
okružní cesty od Gočárových domků k výběhu kulanů, která
navazovala na tzv. zakázanku. Cesta zpřístupňovala zdejší
pastviny a vinice. Už na sklonku 19. století začalo v Troji
a širším okolí probíhat zalesňování svahů trnovníkem akátem
a postupné zarůstání svahu je vidět i na leteckých snímcích
v průběhu 20. století.
Použitím geograficky nepůvodních dřevin spojené s nekontrolovanou sekundární sukcesí (a tím vznikajícím zastíněním)
došlo k podstatnému snížení výměry enkláv teplomilné
vegetace. V současné době představuje toto umělé druhotné
zalesnění hlavní ohrožení území. Zejména výsadby trnovníku
akátu, ale i dalších nepůvodních dřevin, jako např. borovice
černé, nepříznivě ovlivňují půdu tak, že i po jejich odstranění,
ke kterému zoologická zahrada přistoupila, bude žádoucí
vývoj vegetace blokován.
Aby se rekonstrukce společenstev urychlila, vysévá se na
vykácená místa výdrol semen odebraných ze stepi v blízké
přírodní památce Trojská. Podstatná část odkryvů naštěstí
ušla sukcesi, neboť jsou součástí výběhů či lemují udržované
cesty. Toto nejmladší chráněné území v Praze bylo vyhlášeno
v říjnu 2014.

V nejmladším chráněném území Prahy (ochrana od 1. 11. 2014) spočívají uloženiny ordoviku na zvrásněných starohorních vrstvách

Z obojživelníků a plazů tu jsou tyto druhy: skokan skřehotavý, ropucha obecná, ropucha zelená, užovka podplamatá,
užovka obojková, užovka hladká, slepýš křehký a ještěrka
zelená. Výskyt plazů, zejména ještěrky zelené a užovky podplamaté, je v areálu zoologické zahrady zaznamenáván
dlouhodobě. Místní populace byly vždy považovány za

Introdukce
Slovem introdukce se označuje „zavádění druhů rostlin
a živočichů do prostředí či území, kde se přirozeně nevyskytují“.
Nepůvodní druhy bývají do určité oblasti záměrně zaváděny
zpravidla z užitkových důvodů. Mezi introdukované druhy tak
patří většina domácích zvířat (skot, ovce, kur domácí atd.),
k jejichž domestikaci došlo již v pravěku. Z později vysazených
živočichů si připomeňme třeba muflona, jelena siku či pstruha
duhového. Z hospodářsky významných dřevin je to např.
douglaska tisolistá, borovice vejmutovka či dub červený.
Zřejmě ještě početnější jsou však druhy introdukované neúmyslně („zavlečené“). Bohužel, zavlékání se velmi často týká
škůdců či jinak nežádoucích druhů. A tak souběžně se záměrnou
introdukcí brambor do Evropy došlo i k nechtěnému zavlečení
mandelinky bramborové, s vysazováním jírovců se zase úspěšně
rozšířila i klíněnka jírovcová. Tomuto typu současného zavlékání
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parazitů s hostitelem se říká kointrodukce. Introdukce určitého
druhu do naší přírody neznamená vždy negativní důsledky pro
původní flóru či faunu. Tak třeba vysazení bažanta obecného ve
středověku českou faunu zřejmě spíše obohatilo, květenu
zemědělské krajiny si jen těžko představíme bez kdysi dávno
zavlečených chrp či vlčích máků. Problém ovšem nastává,
začne-li se druh v novém areálu chovat invazně (viz box na str.
41). Introdukované druhy pak obsazují prostor druhů
původních a vytlačují je. Ostatně, o důsledcích introdukce
králíků, psů a koček do Austrálie už byly napsány celé knihy.
Od introdukce je třeba odlišit reintrodukci, tedy vypouštění
v zajetí odchovaných jedinců druhu v minulosti vymizelého
(či přímo člověkem vyhubeného) do původního prostředí. ZOO
Praha se například významně podílí na reintrodukci koně
Převalského do Mongolska.
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Neživá příroda

Šance
Rozsáhlé lesní porosty severně od hluboce zaříznutého údolí
dolního toku Břežanského potoka západně od obce Točná.
Vystoupíme z vlaku na trati Praha-Čerčany na zastávce
Praha-Zbraslav. Dojdeme zpět k mostu Závodu Míru a dáme
se silnicí vpravo. Po levé straně se rozkládá rozlehlé chráněné
území.
ev. č. 738

Katastrální území

Cholupice, Zbraslav,
Modřany

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 1/1982 Sb.
nařízení RHMP č. 14/2013

Plán péče

2013–2021

Výměra

198,28 ha

Nadm. výška

200–377 m

Důvod ochrany
Skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka s významným
geologickým profilem, dubový les vyvinutý v několika přirozených typech (tolitová doubrava, biková doubrava, habrová
doubrava, lipová javořina na suti), výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů na skalách.
Charakteristika
Prostor přírodní rezervace je umístěn v místech bývalého
keltského hradiště, tedy na místech, která byla výhodná
z obranného hlediska. V horních partiích, kde bylo samotné
hradiště, došlo ke skrývce kulturní vrstvy půdy (v tehdejší
době) pro zbudování mohutných valů. V tehdejší době byl
z obranných důvodů odstraněn porost téměř z celého
prostoru. Dnešní lesní porost je tedy až druhotný.
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Území budují proterozoické břidlice a zejména kyselé
vyvřeliny zbraslavské a na východě i štěchovické skupiny.
Závistský přesmyk – proterozoické břidlice jsou nasunuté na
mladší ordovické vrstvy, plocha je obnažena v západní části
území. Místy jsou sprašové pokryvy s vyvinutou mezotrofní
hnědozemí, na skalních sutích mělké rankerové půdy, v mírnějších úsecích slabě až středně úživné hnědé půdy.
Botanika

Přírodní rezervace
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GPS: 49.9707000N, 14.4203353E

Jsou zde doubravy výmladkového původu, nižšího vzrůstu
a zakmenění, přirozených typů, odpovídající vysýchavému
podloží. Na horních hranách údolí jsou skalky s nalezištěm
křivatce českého, třemdavy bílé a koniklece lučního českého.
Většinu jižních srázů však pokrývají jen chudé acidofilní
porosty rozvolněné zakrslé doubravy. Při úpatí svahu a na
valech v severní části fragmenty suťových javorových habřin.
Na vrcholové plošině roste biková doubrava, na prudkých
svazích do Břežanského dolu tolitová doubrava, na
výchozech kyselých břidlic vřesová doubrava, na mírnějších
svazích černýšová dubohabřina. Místy nevhodně založené
borové mlaziny. V území prakticky chybí buk, i když by na vlhčí
stanoviště rozhodně patřil.
Zoologie
Celá přírodní rezervace je velice cenným biotopem pro četné
zástupce bezobratlých, především hmyzu. Území se řadí mezi
nejcennější biotopy na kyselém substrátu v celém pražském
regionu. Další informace viz str. 164–165.
Z motýlů zde žije např. ostruháček dubový. V příkopu valu ve
hřbetní části žije teplomilný lesní plž Helicodonta obvoluta,
má tu jediný výskyt na území Prahy.
Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná a ještěrka zelená.
Vyskytuje se zde strakapoud velký i datel černý, žluva hajní,
konipas horský, lejsek bělokrký, červenka obecná, která je tu
hlavním pěstounem ubývající kukačky obecné, drozd brávník
aj. Hojní jsou i drobní savci, např. plšík lískový, z větších se
téměř každoročně střelí liška obecná, několik srnců obecných
i prase divoké. Nehojně se vyskytuje i jezevec lesní.
Lesnictví
Lesnicky je využíváno omezeně. Je třeba věnovat pozornost
lesnímu hospodářství, nepřipustit další obnovu nepůvodními
dřevinami.
Péče o území
Xerotermní neboli teplomilné doubravy v přírodní rezervaci
Šance bývaly ještě v první polovině 20. století entomologickým rájem. Vědci, ale i sběratelé, kteří sem přijížděli
z blízké Prahy, zde nacházeli dnes těžko uvěřitelné množství
druhů hmyzu, zejména brouků a motýlů. Bylo to dáno cha-
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Letecký pohled Břežanským údolím od východu na západ. Po pravé straně přírodní rezervace Šance Na území bývalého keltského
hradiště. Vlevo Závist –část téhož hradiště. V pozadí Vltava a most Závodu Míru

rakterem zdejších lesních porostů, tzv. pařezin, které ono
velké množství hmyzu hostily.
V dnešní době je jediná možná forma hospodaření v lese
taková, kdy se stromy nechávají dorůst do své fyziologické
výšky a teprve potom se z lesa těží. K obnově lesa dochází
generativní cestou, tedy pomocí semen a sazenic (říká se
tomu vysoký les). V minulosti ale byly běžné (v nižších
a středních nadmořských výškách dokonce běžnější) i jiné
formy hospodaření – tzv. střední a nízký les. V nízkém lese se
stromy nenechávají odrůst do vyššího věku a kácí se výrazně
dříve před dosažením fyziologické výšky, zejména na palivo.
Spoléhá se na vegetativní obnovu, kdy z každého pařezu
vyrůstá několik nových kmenů, které jsou po dosažení
potřebné velikosti opět pokáceny. Tento krátký cyklus se
neustále opakuje. Kombinací nízkého a vysokého lesa je les
střední. V porostu převažují stromy mýcené v nižším věku,
které pravidelně obráží z pařezů. Mezi nimi jsou ale ponecháni vybraní jedinci, kteří dorostou vyšších dimenzí.
Popsaná forma hospodaření nízkého, resp. středního lesa
byla ve výhradně listnatých porostech dnešní přírodní
rezervace využívána ještě před druhou světovou válkou. Les
byl díky tomu mnohem světlejší a zároveň teplejší než dnes.

Stále dokola obrážející pařezy značných rozměrů s bizarními
tvary byly domovem dnes již v mnoha případech vyhynulých
brouků. Entomologický ráj zde byl udržován dnes již
nepoužívanou formou lesního hospodaření. Pařeziny byly
postupně převedeny na dnes běžnou formu vysokého lesa
tak, že se z polykormonů (vícekmenů) rostoucích z jednoho
pařezu nechal růst jediný kmen. Dodnes se na řadě míst
přírodní rezervace Šance můžete setkat s dubovými porosty,
v nichž mají jednotlivé stromy pokroucené nebo zvláštně
ztlustlé báze kmenů. To jsou právě ponechané (a dodnes
nepokácené) kmeny z dřívějších vícekmenů.
Tím, jak se zde v polovině 20. století upustilo od pařezového
hospodaření, začaly místní porosty tmavnout a chladnout,
protože pod koruny vysokých stromů se dostávalo stále
méně slunce. Zejména díky těmto změnám začalo ubývat
druhů bezobratlých, kteří byly svým vývojem vázáni na
světlejší les. I v dnešní době jde stále o lokalitu entomologicky (ale i botanicky) významnou, jen z její slávy trochu
ubylo. Současný přístup Lesů ČR, které tu hospodaří, příliš
nenahrává ochraně přírody. Bohužel zde nejsou využívány
ani omezené možnosti, které dává stávající lesní zákon, ku
prospěchu společenstev vázaných na řídký xerotermní les.
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Hradiště Šance bylo součástí mohutné hradištní soustavy Závist-Šance z 1. stol. n. l. (pozdní doba laténská-kultura stradonická). Bylo zde
bývalé keltské město – oppidum s rozlohou 170 ha a délkou valů 9 km. V tehdejší době byl z obranných důvodů odstraněn porost z celého
prostoru PR. Dnešní lesní porost je tedy až druhotný. Valy bývalého hradiště jsou většinou dobře zachovány

112

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Půdní profily uvnitř bývalých hradeb jsou neobvykle mělké, je vidět, že pro stavbu opevnění bylo použito zeminy ze skrývky uvnitř hradiště.
Bylo to největší keltské opevnění u nás a patří i k nejmohutnějším pevnostním soustavám ve střední Evropě. Na rozdíl od protějšího hradiště
na Závisti, zde byly vykopávky prováděny jen minimálně
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Trojská
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Chráněné území sestává ze dvou oddělených částí, spojených
ochranným pásmem v Praze 8 nad ulicí Trojská. Tvoří jej
stráňka na pravém svahu údolí směrem k Vltavě.
Tohle chráněné území můžeme pozorovat např. z tramvaje
č. 17 asi 600 m po překonání Vltavy. A mimochodem tramvajová zastávka Nad Trojou je hned u chráněného území, které
se rozkládá na stráni vlevo.
GPS: 50.1207781N, 14.4393400E

Přírodní památka

ev. č. 760

Katastrální území

Troja

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Zoologie

Plán péče

2010–2022

Výměra

1,2813 ha

Nadm. výška

220–255 m

Chráněné území je pozoruhodné výskytem typicky stepních
druhů hmyzu. Nejbližší naleziště některých druhů jsou až na
jižní Moravě, Slovensku a v Maďarsku. Nejcennější je výskyt
vosičky Cleptes aerosus, která je nejblíže známa z jižní
Moravy. Je tu zatím jediný výskyt v Čechách a zároveň
nejsevernější v Evropě. Totéž platí o další vosičce Ceratepyris
fuscipennis popsané z Dalmacie.

Důvod ochrany
Naleziště vzácného teplomilného hmyzu, vázaného na přirozená společenstva skalní stepi s růží galskou.
Charakteristika
Podle Mülerova mapování (1720) se tu pěstovala vinná réva.
Možná to bylo přímo na svahu v nynější ulici nad Trójou.
V době prvního až třetího Josefského mapování 1836–1852
bylo území celé stráně s největší pravděpodobností využíváno jako pastvina a později i jako ovocný sad. V druhé polovině 20. století stráň postupně zarůstala keři.
Neživá příroda

Jedná se o nepříliš bohaté společenstvo
teplomilných trávníků. Stráň je porostlá
teplomilnými křovinami a teplomilnými
trávníky s dominantním sveřepem vzpřímeným. Rekonstrukčně je zde poloha
tolitové doubravy, k níž v současné době
směřuje přirozená sukcese. V posledních
letech se stav území výrazně zlepšil.
Roste zde např. vzácný plevel chruplavník rolní a dále rozrazil ožankovitý, řepík
lékařský pravý, růže galská a další teplomilné druhy.
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Lesnictví
Území je bez lesního porostu a bylo využíváno jako pastvina
a ovocný sad, ve východní části je místy oploceno.

Pohled z dronu asi z výše 60 metrů krásně odhaluje historii území, které fungovalo před několika stoletími jako vinice. Podle
zpracovaného plánu péče se zde kosí mozaikovitě, což napomáhá rozvoji teplomilných společenstev

Péče o území
Botanicky a entomologicky nesmírně cenná lokalita za
posledních několik desítek let téměř celá zarostla. Odborníci
již nad historicky cennými zbytky stepí pomalu zlomili hůl, ale
od roku 2004 byl na lokalitě zaveden intenzivní management,
díky kterému se přírodní památka
dostává do své původní kondice.
Velkorysé výřezy odkryly zbytky stepních
společenstev a v náhle disturbovaných
plochách se objevily vzácné druhy
plevelů. Každoročně je plocha spásána
ovcemi a kozami, které svými kopýtky
dále rozrušují zapojující se travní drn.
Některé části stepi jsou navíc mechanicky
narušovány železnými hráběmi, aby disturbovaných ploch bylo více. Lokalitě
nebývale pomohl menší požár, který
vznikl díky pálení kabelů na kraji
chráněného území a v březnové suché
Vosička druhu Cleptes aerosus patří
k vzácným teplomilným druhům hmyzu,
stepi se rychle přehnal cenným biotožijícím v přírodní památce Trojská.
pem. Oheň spálil většinu suché biomasy

Celý svah budují střední polohy šáreckého souvrství
spodního ordoviku, černošedé jílovité, hrubě slídnaté
břidlice, pro které je v okolí typický roubíkovitý rozpad. Jsou
zde mělké půdy typu ranker a protoranker až zhnědlý ranker.
Botanika

Ze zástupců ploštic zde bylo zjištěno 46 druhů z 13 čeledí.
Z motýlů (zjištěno 418 druhů!) jsou zde k zastižení např. oba
naše druhy otakárků, z brouků stepní druhy, ze střevlíkovitých např. Harpalus serripes.

nahromaděné těsně nad půdním povrchem, ale díky
rychlosti, jakou se pohyboval, nedošlo k prohoření vrchní
vrstvy půdy. Byly tak ušetřeny nejen semena, cibule

a oddenky rostlin, ale i bezobratlí, kteří v půdě přezimovali.
Řízený oheň aplikovaný ve vhodnou dobu může být pro stepi
(a nejen pro ně) vítaným pomocníkem!

Klíčové druhy
Anglický termín „keystone species“ se používá pro druhy, které
v mezidruhových vztazích v nějakém ekosystému zastávají
mnohem důležitější roli, než by odpovídalo jejich početnosti
nebo podílu biomasy. Nejsou tedy jen jedním z mnoha druhů ve
společenstvu, pasivním „účastníkem“, ale rozhodujícím
způsobem ovlivňují život druhů ostatních a představují tak
základní kámen (angl. „keystone“) fungování ekosystému. Mezi
klíčové druhy zpravidla patří vrcholoví predátoři, jejichž vymizení vede třeba k přemnožení býložravých druhů a následně
i k výraznému ochuzení ekosystému nadměrným spásáním
biomasy.
Známým příkladem jsou mořské vydry, které byly na řadě míst
světa prakticky vyhubeny pro svou kvalitní kožešinu. V mělkých
pobřežních vodách pak došlo k přemnožení jejich hlavní potravy
– ježovek, jejichž je mořská vydra jediným predátorem.

Ježovky způsobily drastický úbytek hnědých řas, které před tím
ve svých hustých porostech poskytovaly úkryt širokému spektru
dalších organismů. Dříve pestrý ekosystém se tak vypadnutím
jednoho druhu zhroutil a proměnil v podmořskou pustinu. Na
místech, kam se díky ochraně a reintrodukci vydry vrátily, se
opět podmořský život vázaný na porosty chaluh obnovil.
Vyhubení vlků ve střední Evropě jako jednoho z klíčových druhů
jistě přispělo k současnému přemnožení divokých prasat, s nímž
se dnes potýkají nejen myslivci. Klíčovými druhy však mohou být
i organismy mnohem méně nápadné.
Například bez žížal a krtků, jejichž aktivita neustále kypří půdu
a napomáhá mineralizaci humusu, by na středoevropských
loukách dominovalo jen několik málo druhů, snášejících
uléhavé půdy. Druhově pestré louky by bez nich ale
neexistovaly.
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U branického pivovaru
Dvě nevelké plochy na výchozech diabasů blíže branického
pivovaru v místech, kde odbočuje železnice na most přes
Vltavu do Malé Chuchle.
U železniční stanice Praha-Braník vystoupíme např. z tramvaje č. 3. Jedna část chráněného území se rozkládá nad ulicí
Pod Kopcem asi 200 metrů dále ve směru jízdy. Ke druhé části
chráněného území se dostaneme, když se vrátíme Pikovickou
ulicí asi 200 metrů zpět, zahneme vpravo do Údolní ulice a po
200 metrech se dáme vlevo podél trati za areálem Branického
pivovaru. Také zde je turistická obuv rozhodně na místě.
Přírodní památka

ev. č. 1101

Katastrální území

Hodkovičky

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,54 ha

Nadm. výška

210–240 m

Důvod ochrany
Odkryv silurských bazaltů (diabasů) a graptolitových břidlic,
naleziště zkamenělin; zbytky xerotermní vegetace.
Charakteristika
V strmém svahu na pravém boku údolí Vltavy jsou menšími
lomy a železničními zářezy odkryty horniny motolského
souvrství; břidlice obsahují bohatou faunu. Půdy mají ráz
úživných rankerů a eubazických hnědých půd. Na skalní
ostroh dnes navazuje vysoký železniční most.
Neživá příroda
Geologicky zajímavá západní část je představována opuštěným bezejmenným lomem a z malé části přilehlými svahy.
Lom, ve kterém se těžil essexitový bazalt, byl založen kolem
roku 1870 a opuštěn v roce 1922. Mocnost bazaltu se
pohybuje kolem 10–12 m. Jde o významný geologický profil
spodními polohami motolského souvrství, významné nale-

GPS: 50.0259975N, 14.4046758E
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V bývalém lomu jsou odkryty silurské horniny – sopečné diabasy a graptolitové břidlice

ziště zkamenělin a odkryv umožňující studium velmi
ojedinělého fenoménu nepravých bahenních prasklin, vzniklých během diageneze sedimentů v souvislosti s teplotní
přeměnou hornin v blízkosti bazaltové intruze. Jedna z mála
lokalit, kde je přístupný profil graptolitovou zónou Octavites
spiralis v pražské pánvi (llandovery) a kde je hojná doprovodná graptolitová fauna, umožňující studium společenstva
subzóny Monoclimacis geinitzi. Výchoz je možno považovat
za typickou lokalitu subzóny. Tato skutečnost je významná
zejména proto, že pokud bude prováděna korelace českých
graptolitových zón se zahraničím, bude tento profil jedním
z opěrných. Jde o významné naleziště zkamenělin, kde byly
ve větší hojnosti nalezeny zbytky negraptolitové, poměrně
dobře zachované fauny – hlavonožci, mlži aj. Jde o nejstarší
výskyty měkkýšů v siluru pražské pánve, tzn. o velmi vý-

znamné doklady rozvoje této fauny v pražské pánvi v siluru.
Možnost určení přesného stáří této fauny pomocí graptolitů
je rovněž velmi důležitá. Zachované nepravé bahenní
praskliny, dosud známé v této podobě pouze odtud, jsou
dalším důvodem pro ochranu. Studium tohoto jevu umožní
lepší pochopení diagenetických jevů v černých břidlicích.
Botanika
Na hranách lomů a železničních zářezů se zachovaly zbytky
stepí s významnými druhy: česnek tuhý, koniklec luční český,
dvojštítek hladkoplodý, mochna písečná, ostřice nízká, bělozářka liliovitá, kavyl Ivanův, chrpa chlumní a violka chlumní.
Zoologie
Jedná se o refugium drobné fauny uprostřed urbanizovaných

ploch. Z měkkýšů zde žije např. hladovka Ena obscura, z motýlů oba druhy otakárků. Vyskytuje se tu ježek západní, kuna
skalní a strakapoud velký.
Lesnictví
Stepní plošky zarůstá akát pronikající z okolních výsadeb. Je
zde porost jasanů.
Péče o území
Chráněné území rozdělené do dvou nesouvisejících celků je
velmi nepřístupné díky těsné blízkosti frekventovaných silnic
a železnic. K paradoxní situaci zde dochází v případě početné
populace dvojštítku hladkoplodého, který je velmi citlivý vůči
imisnímu spadu, a přesto se mu v těsném sousedství Jižní
spojky očividně daří.
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Údolí Kunratického potoka
Svahy údolí Kunratického potoka a komplex Michelského
a Kunratického lesa nad pravým břehem Kunratického
potoka mezi Horními Roztyly, rybníkem U labutě, Novým
hrádkem a Kunratickým mlýnem.
Rozsáhlé chráněné území slouží jako rekreační les a je
protkáno řadou cest a stezek. Jedna z možností k jeho
návštěvě je od stanice metra trasy C Roztyly na druhou stranu od autobusového nádraží.
Přírodní památka

ev. č. 1041

Katastrální území

Kunratice, Michle, Krč

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

151,55 ha

Nadm. výška

235–310 m

Důvod ochrany
Zachované dubové a dubohabrové porosty na svazích členitého území, zbytky společenstva skalní stepi.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

svrchního proterozoika. Na nich leží diskordantně uloženiny
ordoviku. Je zde jeden z nejúplnějších profilů ordovikem od
tremadoku (pískovce třenické) až po beroun (břidlice letenského souvrství). Na svazích jsou mělké rankery, v nivě
gleje, v plochých úsecích středně úživné hnědé půdy. Místy
jsou závěje spraše.
Botanika
V nivě v zalesněném údolí Kunratického potoka jsou ptačincové olšiny a střemchové jaseniny, na svazích suťové
habrové javořiny. Ze zajímavějších druhů rostlin můžeme
uvést: bělozářku liliovitou a větevnatou, koniklec luční český,
kruštík širolistý pravý a třemdavu bílou. Na skalkách nad
Mlýnským rybníkem jsou druhy acidofilní stepi. Roste tu
např. křivatec český.
Zoologie
Ve vlastní nivě potoka (pobřežní pás, mokřadní louky) jsou
střevlíčci, např. Europhilus gracilis. Kontinuálnost zdejšího
lesa dokazuje bezkřídlý Acalles echinatus. Na Kunratických
skalkách žijí z nosatcovitých např. velmi vzácný Orthocerus
crassicornis. V nivě potoka žije plž Clausilia pumila. Byl zaznamenán výskyt mj. těchto obratlovců: strakapoud prostřední, datel černý, žluna šedá, několik druhů sov, vysazený
muflon.

Charakteristika
Chráněné území se rozkládá na obou březích poměrně
hluboko zaříznutého koryta Kunratického potoka, který si
v úseku od Kunratického mlýna až po rybník U labutě
zachovává přirozeně meandrující charakter.
Neživá příroda
Jsou tu vyvinuty břidlice a prachovce štěchovické skupiny

Lesnictví
V chráněném území jsou zastoupeny tyto typy: na plošinách
kyselá biková a kostřavová doubrava s uléhavou černýšovou
doubravou, na jižních svazích zakrslá tolitová doubrava, na
obohacených úpatích svahů obohacená doubrava bršlicová,
podél potoka jasanová olšina potoční, místy bohatá habrová
doubrava ptačincová, suchá habrová doubrava. Zajímavý je
skalnatý reliktní bor.
Péče o území
Kunratický les, jehož součástí je tato
přírodní památka, patří mezi
nejvíce navštěvované plochy zeleně
v Praze. Tlak návštěvníků a jejich
psů na zvěř je zde enormní, přesto
se ale v lokalitě udržuje početné
stádo muflonů. Návštěvnicky
atraktivní mufloni, kteří těží ze
svého zázemí v areálu Thomayerovy
nemocnice a nemocnice IKEM,
působí sice „přírodním“ dojmem,
rostlinná společenstva na exponovaných místech chráněného území
Zřícenina Nového Hrádku u Kunratic
(kolorovaná xylografie, 1864)
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Život je zlý a krutý. K tomu všemu je i krásný. V každém případě vlastně všude kolem nás neustále zuří bitvy. Drobné semínko se uchytí
v nepatrné škvíře ve skále. Mohutní a roste z něj statná borovice. V tomto období si myslí, že je mistr světa. Sama však svým růstem
přispívá ke svému zániku. Skálu nakonec její kořeny naruší tak, že se strom octne ve vzduchu a na suchu. A časem: Finito bambino!
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Tenhle nepatrný potok vytvořil tisíci lety výmolné činnosti hluboké
a rozsáhlé údolí, jehož převýšení dosahuje 75 metrů

ale díky nim trpí do té míry, že před muflony musí být
chráněna. Nastává paradoxní situace, kdy volně pobíhající psi
zahání stádo muflonů na nejhůře přístupná místa, na nichž
díky zvýšené aktivitě muflonů trpí velmi cenné druhy rostlin.
Ty musí být následně oplocovány dřevěnými ohradníky před
muflony. Další spornou aktivitou, která každoročně rozruší
místní ochranářské spolky, je běžecký závod Velká Kunratická.
Zejména věhlasné stoupání k zřícenině Nový Hrad bývá
podrobováno ostré kritice ze strany ochranářů. Negativní
dopad běžců na rostlinná společenstva je ale kupodivu velmi
malý, zejména díky termínu pravidelného závodu, kterým je
vždy druhý víkend v listopadu. Atleti tak mnohdy spíše
pomáhají ustupujícím rostlinám, když narušují půdní povrch
a na disturbovaných plochách se následně lépe daří konkurenčně slabším druhům. Z pohledu botanika je proto horší
zvýšený pohyb jarních a letních návštěvníků (turistů), kteří již
skutečně mohou ohrozit zbytky cenné vegetace.
Nachází se tu celá řada opuštěných lomů a lůmků, na něž jsou
vázány mnohé druhy bezobratlých ale i rostlin. Tyto pozůstatky lomové činnosti ale bohužel zarůstají a zazemňují
se do té míry, že z nich mizí obnažené plochy nebo plochy
suťovišť. Velmi vhodné by bylo částečné obnovení těžby,
které by pomohlo zachovat mizející biotopy. Jedním malým,
ale významných výkřikem byly záchranné práce na zřícenině
Nový Hrad, které probíhaly v roce 2013, a v rámci nichž se
v jednom z místních lomů podařilo na krátko obnovit těžbu
kamenů použitých na opravu kulturní památky.
GPS: 50.0346847N, 14.4615119E

Biomonitoring v Praze
Bioindikační monitoring sleduje účinky na organismy,
pobývající ve vybrané lokalitě a následky změny kvality
životního prostředí.
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V Praze je takovéto sledování prováděno dlouhodobě již od
roku 1984. V pětiletém cyklu se vždy na jedné z pěti
vybraných lokalit provádí v průběhu roku inventarizace
vybraných skupin rostlin a živočichů s výraznou výpověďní
hodnotou. V současné době je vyhotoveno 29 zpráv
biomonitoringu, které mají celkem asi 3 000 stran. Na jedné

Biomonitoring v Praze
lokalitě je obvykle sledováno sedm přírodovědecky významných skupin rostlin a živočichů. Lišejníky (lichenoflóra),
mechorosty, vyšší cévnaté rostliny, měkkýši, motýli, střevlíci,
herpeto- a avifauna.
Jednotlivá hodnocená území jsou – Obora v Uhříněvsi a Pitkovické údolí, Divoká Šárka, Prokopské údolí, Soutok Berounky
s Vltavou a Trojská kotlina.
Vzhledem k tomu, že průzkum probíhá již třicet let a navíc
zachytil i období doznívajícího socialismu, jsou jeho výsledky

velmi cenné. Srovnáním hodnocení v časové řadě můžeme
pozorovat trendy, ke kterým dochází. Projevuje se úbytek
průmyslového znečištění a exhalací z lokálního vytápění, na
druhé straně je ovšem silný nárůst automobilové dopravy.
Zajímavý je trend obohacování flóry i fauny o teplomilné prvky.
Jde o podkladní materiál, který čeká na důkladné vyhodnocení.
Monitoring na státní úrovni vychází z ustanovení evropského
práva (především Směrnice o stanovištích – 92/43/EEC). Tím
byla pověřena AOPK ČR.
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U Závisti
Skalní výchozy v zářezu silnice vedoucí po pravém břehu
severně od mostu Míru přes Vltavu ke Zbraslavi.
Vystoupíme z vlaku na trati Praha-Čerčany na zastávce
Praha-Zbraslav. Dojdeme zpět k mostu Závodu Míru a pokračujeme Komořanskou ulicí přímo. Po pravé straně se rozkládá
impozantní skalní odkryv, který vznikl při budování silnice.

Přírodní památka

ev. č. 1108

Katastrální území

Zbraslav

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2010–2022

Výměra

0,71 ha

Nadm. výška

200–225 m

Důvod ochrany
Nejlepší odkryv letenského souvrství ordoviku. Mikropaleontologické naleziště. Na strmě uložených vrstvách
vodorovně uložené štěrky středopleistocénní vltavské terasy.
Charakteristika
Silniční zářez je přibližně 400 m dlouhý a vznikl při výstavbě
silnice a železnice Modřany-Zbraslav. Představuje jeden
z unikátních profilů letenským souvrstvím nejenom na území
Prahy, ale i pražské pánve. Velmi dobře dokumentuje
probíhající sedimentaci po dobu mnoha desítek tisíc let.
Blízkost odkryvu závistského zlomu, podél něhož jsou
odděleny starší prvohory od proterozoika, vypovídá
o tektonickém stylu přesmyku, kdy v nejjižnější části profilu
jsou vrstvy až překocené.
Neživá příroda
Defilé je tvořeno souvrstvím téměř monotónně se střídajících poloh tmavých
slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných pískovců až křemenců
různé mocnosti, která se většinou pohybuje kolem 5–7 cm, ale výjimečně (v jižní
části odkryvu) až do 50 cm. Asi ve středu
celkové mocnosti profilu přecházejí
některé křemencové vložky výjimečně do
velkých prachovitovápnitých konkrecí
o mocnosti přes jeden metr. V jižní části
profilu jsou na některých vrstevních
plochách písčitějších vložek vyvinuty stopy
po lezení živočichů a čeřiny. Stopy po
pohybu organismů se vyskytují na vrstevních plochách v podobě chodbiček vy122

Na fotografii pořízené z dronu ve výšce 30 metrů můžeme vidět
geologický odkryv v celé jeho kráse

plněných jílem a úlomkovitou slídou. Na profilu je možné
demonstrovat střídavé usazování vrstev pískovců a drobových břidlic na dně moře v době usazování ordovických
uloženin. Půdy nejsou vytvořeny, jen iniciální stadia rankerů.
Botanika a zoologie

GPS: 49.9721908N, 14.4004450E

Květenu na více méně holém svahu reprezentuje iniciální stadium společenstva
s tařicí skalní a rozchodníky. Území je bez
lesních porostů. Zoologicky nevýznamné.
Péče o území
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Geologický zářez byl desetiletí ponecháván
svému osudu, dokud se nezačal skalní profil
drolit na přilehlou komunikaci. Poté, co byl
zářez očištěn a v rámci možností stabilizován,
došlo i k odstranění většiny akátového porostu na jeho horní hraně. Trnovníky, které
po sobě zanechaly půdu plnou dusíku a alelopatických látek bránících klíčení a růstu
většiny rostlin, jsou postupně nahrazovány
umělou keřovou výsadbou. Přírodní památka
U Závisti je jedním z mála nelesních chráněných území v Praze, kde se ve větší míře
provádí umělé dosadby.

Výtvarné umění
Člověk vnímá okolní prostředí a pokouší se zachytit jeho obraz
již odedávna. Někdy jde o záznam, někdy o umělecké ztvárnění
a ponechme lidem povolanějším diskusi o tom, co je a co není
umění. Každé dílo nám však vysílá řadu zpráv – o svém tvůrci,
o době, ve které dílo vznikalo, ale také o výjevu, který je
zobrazen. A právě tento poslední aspekt může mít významnou
hodnotu pro přírodovědce.
Pravěké jeskynní malby na Sahaře nás informují o zvířeně, která
zde před tisíci lety žila. Každému je jasné, že například hroši
sotva mohli žít na poušti. A tak nám výtvarné dílo vlastně
podává zprávu o tom, že Sahara byla svého času mnohem menší
a významnou část rozlohy zaujímaly zelené pláně s dostatkem
vody. Od těch dob se malířské umění dále vyvíjelo a ve
středověku prošlo obdobím, pro které byly typické alegorické
výjevy a idealizovaná krajina. Pokud takové obrazy poskytují
nějakou zprávu lidem zabývajícím se přírodou, tak snad jen
takovou, že harmonická krajina byl spíše úzký profil. A konečně
přišel v 18. století romantismus následován v 19. stol.
realistickou malbou v plenéru. Tady srdce přírodovědců jásá.
Naštěstí ještě průmyslová revoluce nezuří s plnou silou, počet
obyvatel českých zemí činí lehce přes milion a většina krajiny je
ve stadiu zemědělském, bez rozsáhlých industriálních staveb
a městských aglomerací. Je v tom samozřejmě i nádech
staromilství a romantismu, ale tahle krajina se nám líbí. Je
otázka, do jaké míry zde působí temné hlubiny našeho

podvědomí. Svůj podíl má určitě řada malířů krajinářů jako je
J. Mařák, A. Slavíček či J. Lada, kteří nám nabízeli obraz typicky
české krajiny, který je však v posledních letech stále více
narušován.
Na sklonku 19. stol. vycházelo v nakladatelství J. Otto v Praze
monumentální dílo „Čechy společnou prací spisovatelův
a umělců českých“. Komplet má přes 4 000 stran a několik tisíc
pérových ilustrací, které většinou poměrně věrně zachycují
obraz krajiny. Mnoho vyobrazení je z území Prahy (malé ukázky
jsou i v této publikaci) a tak můžeme srovnávat, jak se
proměnila tvář našeho města za pouhých 150 let.
Obraz města zachytil na řadě vedut kolem
poloviny 19. století V. Morstadt, Prahu
zvěčňovala řada dalších umělců. A tento
výraz je na místě. Kromě uměleckého
dojmu nám tyto
výjevy podávají
určitou zprávu.
Jak budeme tuto
zprávu číst a jaké
si z ní vezmeme
ponaučení, je na
každém z nás.
Josef Šembera – Pohled na Hradčany od Podolí, akvarel před r. 1820
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Defilé je tvořeno souvrstvím téměř monotónně se střídajících poloh tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných
pískovců až kvarcitů různé mocnosti
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V jižní části profilu jsou na některých vrstevních plochách písčitějších vložek vyvinuty bioglyfy a čeřiny. Geologický profil souvrstvím
umožňuje detailní studium litologie a mikrobiostratigrafie
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s kostřavou ovčí, jestřábníkem chlupáčkem a vzácně vřesem obecným. Aktuálně
nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné
druhy rostlin. Z druhů Červeného seznamu je zde pouze jestřábník bledý.

Velká skála
Návrší nad pravým břehem Vltavy, jižně od sídliště Bohnice,
nad ulicí K Pazderkám.
Od stanice metra trasy C Kobylisy pojedeme autobusem
č. 102 nebo 144 na sídliště Bohnice. Vystoupíme na stanici
Dunajecká a chráněné území se rozkládá hned na druhé
straně ulice.
Přírodní památka

ev. č. 494

Katastrální území

Troja

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

1,8046 ha

Nadm. výška

300–314 m

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Zoologie
Z bezobratlých se spíše při okrajích
udržely mimo jiné i významnější druhy
brouků stepního charakteru, např. střevlíkovití Harpalus rufipalpis, dále bezkřídlí nosatcovití. Zjištěn byl vzácný
střevlík Masoreus wetterhalli. Z plžů
stepní Chondrula tridens. Vzhledem
k velmi vysoké návštěvnosti z obratlovců
je zde pouze příležitostné stanoviště
běžných, na město vázaných druhů.
Lesnictví

Důvod ochrany

Úbočí skalního útvaru je řídce porostlé
vysazenou borovicí černou a modřínem
opadavým.

Geomorfologicky významný výškový bod v krajině s velmi
zajímavou geologickou historií. Významný krajinotvorný
fenomén, tvořený nejpevnějšími horninami pražského území
– buližníky (silicity), které vznikly na dně proterozoického
moře.

Péče o území

Charakteristika, neživá příroda
Velká skála je asi 500 m dlouhé a 40–50 m mocné těleso
intruzivních silicitů, prostoupené žilkami bílého křemene.
Uloženo je ve střídajících se mírně přeměněných fylitizovaných drobách, prachovcích a břidlicích (s převahou
drob) kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika.
Ty zde vystupují na povrch z hlinitopísčitých pleistocenních
sedimentů, přičemž na severovýchodě jsou zčásti překryty
slínovci bělohorského souvrství (svrchní křída). Velká skála
byla ostrovem v prvohorním ordovickém a druhohorním
cenomanském moři. V turonu bylo těleso skály ponořeno

GPS: 50.1249478N, 14.4275539E
0
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Celý skalnatý hřbet vystupoval jako ostrov v prvohorním a druhohorním moři a dokumentuje geologický vývoj celé oblasti. Těleso
silicitů je součástí mocného souvrství střídajících se fylitizovaných
drob, prachovců a břidlic, s převažujícími drobami kralupskozbraslavské skupiny

v moři. Vznik proterozoických silicitů nebyl dosud objasněn.
Jednou z teorií je vznik vynášením SiO2 horkými prameny na
dno hlubokého moře.
Na Velké skále byl zaznamenán reliktní výskyt bazálního
sedimentu příbřežní facie, který je tvořen slepencem s jílovitopísčitým tmelem (obdoba zbyslavské „mozaiky“ v okolí
Kutné Hory). V menším množství se zde nacházejí mikrofosilie svrchní křídy. V závětří hřbetu na jeho východní straně
byly během čtvrtohor uloženy váté spraše. Jsou tu vyvinuty
mělké půdy typu protoranker a ranker, místy antropogenně
obohacené.

Buližníkový suk, nazývaný dnes Velká
skála, byl v minulosti nepřehlédnutelnou
krajinnou dominantou. V druhé polovině
20. století ovšem zcela zarostl a schoval
se za hradbou dílem uměle vysázených a
dílem přirozenou sukcesí narostlých
borovic černých, modřínů a trnovníků
akátů. V posledních deseti letech proto
probíhá jejich postupné odstraňování,
zejména z jižní strany, aby se romantický
skalní výstup stal opět pohledovou
dominantou.
Je zajímavé, že Velká skála se vejde dokonce na jednu leteckou fotografii,
to se prý ale už podařilo i s Kilimandžárem
Datové zdroje
Portál životního prostředí v Praze

Botanika

Internetové stránky hl. m. Prahy o životním prostředí v Praze –
http://portalzp.praha.eu obsahují mj. sekci příroda, krajina
a zeleň v Praze s informacemi o zvláště chráněných územích
a propojení na řadu dalších informací o životním prostředí
v Praze.

Geoportál Praha – soustřeďuje geografická data hl. m. Prahy
www.geoportalpraha.cz/
Součástí je Atlas životního prostředí v Praze – soubor mapových
aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně
životního prostředí v hl. m. Praze.
www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi

Botanicky chudé fragmenty přirozených společenstev lze
nalézt na vrcholových partiích skalního útvaru, roztroušeně
zastoupené např. vřesem obecným, metličkou křivolakou.
Vegetaci tvoří na skalních výchozech chudé acidofilní
trávníky zařaditelné do fragmentární vegetace vřesovišť

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spravuje Ústřední
seznam ochrany přírody (ÚSOP). Registr objektů ÚSOP eviduje aktuální informace o všech zvláště chráněných územích
a dalších objektech ochrany přírody v České republice.
http://drusop.nature.cz

Internetová stránka "Pražské památné stromy" přináší aktuální
a komplexní informace o památných stromech Prahy s řadou
zajímavostí a obsáhlou fotografickou galerií. Na webu je i mnoho tipů na výlety za chráněnými jedinci (vycházky, cyklistické
trasy). www.prazskestromy.cz
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V Hrobech

písečná, mateřídouška časná a jetel alpínský. Přírodní hodnoty území se stále zvyšují.

Stráň v horní části jižní větve údolí Lhoteckého potoka při
jihovýchodním okraji háje Kamýk pod meteorologickou
observatoří v Libuši.

Zoologie

Od stanice metra trasy C Kačerov pojedeme autobusem
č. 215. Vystoupíme na stanici Přírodní a půjdeme asi 50 metrů
ve směru jízdy a odbočíme vpravo ul. Smotlachovou. Pokračujeme asi 600 metrů přímo a kolem sportovního areálu
vstoupíme do chráněného území.
Přírodní památka

ev. č. 1207

Katastrální území

Libuš

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2012–2021

Výměra

1,31 ha

Nadm. výška

kolem 290 m

Spolu se sousedním hájem Kamýk je zde refugium drobných
živočichů, především některých skupin hmyzu. Hojné jsou
různé druhy čmeláků a jiných blanokřídlých, ale také
rovnokřídlých (sarančata). Z motýlů otakárek fenyklový, okáč
bojínkový, žluťásek řešetlákový, hojný výskyt drobnokřídlíka
bělotečného. Z reliktních a pro území typických fytofágních
brouků zde byli zjištěni např. dřepčíci Aphtona pygmaea
a Longitarsus jacobae; z luskokazovitých je zde Bruchidius
cisti na devaterníku vejčitém a nosatec Apion formaneki.
V minulosti bylo zjištěno hnízdění ťuhýka obecného.
Péče o území
Pastvina, která v minulosti hostila mnoho cenných druhů
rostlin jako např. lýkovec vonný či vstavač kukačku, trpí
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zvýšenou návštěvností. V okolí přírodní památky je nedostatek míst,
která by sloužila pro krátkodobou rekreaci a venčení psů. To vede k enormnímu tlaku na některá rostlinná společenstva. Zejména ta, co nesnáší zvýšené množství živin v půdě vyplavované
z psích exkrementů. Celá přírodní památka je proto oplocena a pohyb
návštěvníků je usměrněn pouhými
dvěma vstupy. Toto ne zcela populární
opatření spolu se specifickým managementem vedlo k zastavení degradace území.

GPS: 50.0106172N, 14.4454378E

V posledních letech se naopak zdá, že populace některých
druhů rostlin, ale i živočichů opět stoupají. Onen specifický
management spočívá v tzv. mozaikové seči. Při každé seči,

0

případně pastvě, která je zde také
aplikována, zůstávají části vegetace
nepokoseny, resp. nespaseny. Na
těchto plochách je jednoznačně
menší pohyb návštěvníků, včetně
jejich psů.

Hlavní význam ale nepokosené části
mají pro bezobratlé, kteří zde mohou
dokončit svůj vývoj. Mnoho druhů
motýlů, brouků, ploštic a dalších
50
100 m
skupin živočichů má na rostlinách svá
vajíčka, larvy či kukly a pokosení těchto rostlin pro ně znamená nemožnost dokončení vývoje.
Pokud by se pokosily všechny živné rostliny najednou, mohla
by zaniknout celá populace, neboť většina druhů bezobratlých není schopna naklást vajíčka více než jednou.

Důvod ochrany
Bývalá pastvina na svahu obráceném k severozápadu s výskytem některých teplomilných rostlin a drobných živočichů.
Charakteristika
Na mírné stráni je louka s teplomilným společenstvem rostlin
a živočichů. Nejsou zde lesní porosty.
Neživá příroda
Stráň budují spodnoordovické břidlice v blízkosti hranice se
štěchovickou skupinou proterozoika. Mělký údolní zářez.
Botanika
Pastvina se subtermofilním společenstvem koniklece lučního
a ovsíře lučního, v minulosti zde byl výskyt lýkovce vonného.
Je zde bohatá populace křivatce českého čítající asi šedesát
kvetoucích exemplářů, koniklece lučního českého a dalších
druhů červeného seznamu, většinou hodnocených jako
druhy vyžadující další pozornost – trávnička obecná, rozrazil
klasnatý, smldník olešníkovitý, ostřice nízká, mochna

Pohled z dronu z výšky 25 metrů. Dobře je vidět tzv. mozaiková seč.
Při každé seči, případně pastvě, která je zde také aplikována, zůstává
část vegetace nepokosena, resp. nespasena. Na těchto plochách je
menší pohyb návštěvníků, včetně jejich psů. Hlavní význam mají
nepokosené části pro bezobratlé, kteří zde mohou dokončit svůj
vývoj. Mnoho druhů motýlů, brouků a dalších skupin živočichů má
na rostlinách svá vajíčka, larvy či kukly a pokosení těchto rostlin pro
ně znamená, že nemohou dokončit svůj vývoj. Pokud by se pokosily
všechny živné rostliny najednou, mohla by zaniknout celá populace,
neboť většina druhů bezobratlých není schopna naklást vajíčka více
než jednou. V posledních letech pozorujeme zvýšení přírodních
hodnot území
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Charakteristika

Vinořský park
Území jižně od zámečku ve Vinoři s výstupy pramenů, ohraničené pískovcovými skalkami.
Od stanice metra trasy C Letňany pojedeme autobusem
č. 259 do Vinoře. Vystoupíme na stanici Vinořský hřbitov
a vracíme se Mladoboleslavskou ulicí proti směru jízdy asi
500 metrů. Po levé straně se rozkládá zámecký areál včetně
chráněného území.

Chráněné území je tvořeno údolím s bočními zářezy, které je
ohraničeno prudkými svahy, s výchozy pískovců. Údolí
vzniklo erozí v rovinatém terénu Pražské plošiny na spraších
a cenomanských pískovcích. Ve střední části je plošina
bývalého slovanského hradiště.
Neživá příroda
Jsou zde výchozy cenomanských pískovců české křídy. Na
svazích údolí jsou výrazné tvary skalních měst s voštinami.
Lehké písčité půdy přecházejí v údolí v půdy glejové.

Přírodní rezervace

ev. č. 750

Katastrální území

Vinoř

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 3/1982 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

34,07 ha

Dno údolí porůstá mokřadní vegetace s náletem olše lepkavé, svahy tvoří listnatý les s řadou starých stromů
s převážně druhotným bylinným patrem – netýkavka malokvětá, bažanka vytrvalá, kakost smrdutý.

Nadm. výška

245–260 m

Zoologie

Důvod ochrany
Krajinářsky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích
představuje refugium druhů rostlin a živočichů a současně
tvoří významné rekreační zázemí pro obyvatele průmyslové
severovýchodní části Prahy.

Botanika

Je zde biotop pro bezobratlé, vázané na mokřadní dno
údolíčka mezi pískovcovými skalami, na pobřeží rybníků a na
přirozené lesní porosty se starými duby. Z mokřadních
brouků stojí za zmínku např. střevlíkovitý Notiophilus
aquaticus, z druhů lesa a skalek jsou význační střevlíčci
Trechus austriacus a Laemostenus terricola. Četné druhy plžů

Výklenky v pískovcové skále jsou součástí barokně romantických úprav zámeckého areálu v 18. století

Pohled z dronu z výšky 50 metrů na aleje jírovců směřující od Bažantnice v Satalicíh k Vinořskémnu parku

včetně podhorských prvků Semilimax semilimax a Vertigo
substriata. Území je významným refugiem mnoha druhů
ptactva, které se jednak zastavuje na tahu, jednak hnízdí.
Staré duby jsou hnízdištěm např. strakapouda velkého,
krutihlava obecného a vzácně i datla černého. Hojní jsou
drobní myšovití hlodavci, např. norník rudý, myšice lesní, dále
plch velký a zajíc polní.
Lesnictví
Údolí je lemované výchozy svrchnokřídových pískovců. Jsou
tu hodnotné porosty starých dubů ve svazích údolí a mokřadní olšiny na výstupech pramenů s charakteristickou
flórou i faunou. V stromovém patru dominuje dub letní, jasan
ztepilý a javor mléč, keřové patro tvoří převážně bez černý.
Péče o území
Přírodní rezervace v dnešní době připomíná spíše les nežli
park, kterým původně byla. Díky absenci lesního hospodaření se v porostech nachází nebývalé množství popadaných a různě nakloněných stromů. Vinořský park proto
patří mezi maloplošná chráněná území s nějvětším podílem
mrtvé dřevní hmoty v České republice. To je samozřejmě
velmi vhodné zejména pro brouky žijící ve dřevě, na druhou
stranu je ale území relativně nebezpečné pro návštěvníky.
Vinořský park se může stát modelovým příkladem chráněného území, ve kterém budou určitá místa vyčleněna pro
nerušený vývoj zejména entomofauny a zároveň zůstane
území průchozí a atraktivní pro návštěvníky. Do značné míry
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závisí na Lesích ČR, jak se postaví k hospodaření v místních
lesích. V tomto případě zatím svým nicneděláním nahrávají
ochraně přírody. I pro ochranu přírody je ale žádoucí, aby se
v území začalo rozumně lesnicky hospodařit, jinak časem
zmlazující se jasany a javory zcela vytlačí velmi cenné
světlomilné duby. V přírodní rezervaci se nachází několik
vodních ploch, přičemž rybník U kamenného stolu v centrální
části patří mezi nejdůležitější refugia obojživelníků v Praze.
Citlivá revitalizace, která zde před několika lety proběhla,
vůbec nepoznamenala místní populace žab a čolků a je
dokladem toho, že pokud se k revitalizacím rybníků přistupuje s ohledem k místní fauně a flóře, jsou opravy hrází
a odbahňování vodních ploch pro přírodu přínosem.
Časopis Nika
Časopis Nika vychází již od roku 1979. I po 35 letech své
existence se zaměřuje na Prahu a střední Čechy. Věnuje se
problémům ekologické výchovy a osvěty. Od r. 2005 vydává
Niku Občanské sdružení Centrum environmentálních studií. Na území hlavního města a Středočeského kraje je
distribuován přímo do škol. Nechybí ani témata z jiných
krajů či zahraničí, pravidelné rubriky jsou věnovány tipům
na výlety do přírody pěšky, na kole či vlakem. Časopis se
snaží prohlubovat environmentální vzdělanost, podílí se
proto i na řadě ekologických projektů (např. konference
Voda v krajině), spolupracuje s Botanickou zahradou Praha
a dalšími organizacemi. http://www.nika-casopis.cz/
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Letecký pohled od jihovýchodu na areál vinořského parku. Park a bažantnice byly založeny v 18. stol. v návaznosti na Vinořský zámek
v krajinářském anglickém stylu. Byl vytvořen rybník a tvarovány kosené louky. Na svazích byly vysazeny listnáče

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Dvě menší paseky ve středu obrázku jsou Malé a Velké slovanské hradiště.
Celá kompozice dokládá velkorysou úpravu architektury krajiny

ÚSES
Pod laikům málo srozumitelnou zkratkou ÚSES se skrývají
územní systémy ekologické stability. Podle zákona
o ochraně přírody má jít o soubor přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Jinými slovy, umožňují i v člověkem narušeném prostředí
(např. intenzivně zemědělsky využívané krajině, v sídlech či
v územích přetvořených těžební činností) existenci
ekologicky stabilnějších biotopů, které se nazývají biocentra
a biokoridory.

GPS: 50.1402236N, 14.5851006E
0
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Biocentrum je přitom takovou částí krajiny, která svým
stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
přírodě blízkého ekosystému. Zajišťuje tedy životní
podmínky pro původní druhy rostlin a živočichů, které
okolní krajina již obvykle nabídnout nedokáže. Biokoridory
jsou pak území, která umožňují dlouhodobou migraci mezi
biocentry a tím vytváří z jinak izolovaných biocenter
„systémově“ propojenou síť.

Funkční skladebné části ÚSES tedy umožňují zachování
a reprodukci organismů a zároveň zajišťují příznivé působení na
okolní méně stabilní části krajiny (protierozní meze, vsakovací
průlehy, větrolamy, mokřady a lesy, zmírňující teplotní výkyvy
v krajině apod.).
Jejich propojení do systému však nemůže být nahodilé. Při
vymezování systémů ekologické stability totiž hraje velkou roli
příbuznost propojovaných biotopů: tzv. suché nebo mezofilní
ÚSES propojují zachovalejší terestrické biotopy – lesy, křoviny,
louky, skály atd., zatímco vlhké (hygrofilní) systémy propojují
zpravidla podél vodotečí různé mokřady, prameniště a přírodě
blízké vodní nádrže. Jako velmi zjednodušený příklad biokoridorů vlhké řady lze uvést údolní nivy, v nichž zpravidla
probíhá nejen migrace drobnějších živočichů využívajících
přítomná stanoviště (např. obojživelníci, hmyz), ale dochází zde
i k výměně genetické informace rostlin (semena, pyl, úlomky
oddenků atd.).

Uvedené systémy se mohou vzájemně křížit a setkávat v biotopech přechodného charakteru (střídavě vlhké louky v sedlech
rozvodných hřbetů, v zaříznutých říčních údolích apod.).
Rezervace Vinořský park je mj. součástí regionálního biocentra
(RBC) Vinořská bažantnice. I v tomto biocentru se setkávají
„suché“ systémy (propojující park severozápadním směrem do
RBC Čakovice a na jih pak do nadregionálního biocentra
Vidrholec) s „vlhkým“ koridorem, vedoucím po Vinořském
potoce až do Labe.
Na snímku nad boxem je patrný jen částečně funkční hygrofilní
systém (plochy zeleně v údolí Vinořského potoka). Po polích
v levé horní části snímku by měl vést mezofilní biokoridor do
biocentra Čakovice. Ten je však zatím nefunkční – odpovídající
propojení stabilizační zelení podél polní cesty je nutno založit.
Podobně by měl k jihu (na snímku dole uprostřed) přes silnici
k Radonicům pokračovat koridor do NRBK Vidrholec. I ten však
zatím zůstává ve stadiu návrhu.
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Neživá příroda

V Pískovně
Území leží v povodí potoka Rokytky na rozhraní katastrů Dolní
Počernice a Hostavice, mezi Rokytkou a Svépravickým
potokem.
Od stanice metra trasy A Depo Hostivař použijeme autobus
č. 263. Vystoupíme na stanici Stará obec a dáme se Bakurinovou ulicí, v jejímž pokračování je chráněné území.

Přírodní rezervace

ev. č. 1209

Katastrální území

Dolní Počernice, Hostavice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb.

Plán péče

2011–2020

Výměra

29,76 ha

Nadm. výška

220–225 m

Důvod ochrany
Zachování biototopu mokřadních společenstev v zatopené
pískovně a luk v povodí Rokytky. Významné hnízdiště ptactva.
Charakteristika
Bývalá pískovna je v současné době zatopená. Součástí
ochranného pásma je rybník Martiňák (na východě) a louky
a rákosiny v povodí Svépravického potoka (na severozápadě).

Podklad tvoří písčité štěrky údolní terasy v nadloží
svrchnoordovických břidlic a prachovců. Půdy jeví velkou
rozmanitost - lužní půda hlinitá, nivní půda oglejená, nivní
půda jílovitohlinitá. Substrát dna bývalé pískovny je tvořen
štěrkem a pískem. Těžba písku zde začala pravděpodobně
někdy na přelomu 19. a 20. století. Využívána přestala být na
konci 50. let 20. století. V době skončení těžby písku bylo dno
opuštěné pískovny asi 2–3 metry pod okolním terénem
a postupně začalo docházet k sukcesi dřevin. Voda se v bývalé
pískovně začala objevovat postupně. Nejprve byla zatopena
západní část pískovny a později se voda rozšířila i do její
východní části. Později byla provedena úprava koryta
Rokytky a Svépravického potoka (napřímení, zahloubení
a vydláždění), byl zřízen i přítok se stavidlem do území pískovny, což vedlo k dalšímu zvýšení hladiny vody v pískovně.
Zatopením pískovny došlo i k zatopení řady stromů v pískovně, z nichž většina odumřela, padla do vody nebo z nich
zůstaly pouze vyčnívající pařezy. V té době působilo celé
území velmi malebně.
Botanika
V zatopené pískovně a navazujících lukách převládají mokřadní druhy bylin – kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kakost
měkký, ostřice nedošáchor, ostřice štíhlá, tužebník jilmový,
šťovík přímořský, orobinec širolistý, sítina rozkladitá, skřípina
lesní, dvojzubec trojdílný.
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Zoologie
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budníček menší, kos černý a špaček
obecný. Za zmínku stojí výskyt žluvy
hajní, žluny zelené či kukačky obecné.
Savci jsou zastoupeni ondatrou pižmovou a myškou drobnou.

Proběhla zde celá řada přírodovědeckých průzkumů. Z fytofágních
brouků tu žije drobný nosateček Marmaropus besseri. V Rokytce bylo zjištěno 8 druhů ryb, pocházejících většiLesnictví
nou z Počernického rybníka. Z obojOstrůvek lužního lesa je tvořen olší
živelníků zde najdeme skokana
lepkavou, vrbou bílou, vrbou křehkou.
zeleného, skokana skřehotavého,
Péče o území
skokana štíhlého a ropuchu obecnou.
V roce 2010 byla provedena částečná
Místo je významnou tahovou zaoprava
hráze rybníka a vytvořen zcela
stávkou a hnízdištěm mnoha druhů
nový vypouštěcí objekt (požerák)
ptactva vázaného na vodní plochu
a
bezpečnostní přeliv. Do té doby
a mokřady – např. moudivláček lužní
nebylo možné rybník vypustit. Dvě
a rákosník zpěvný. Ornitologický průztřetiny
sedimentu byly odtěženy,
GPS:
50.0923325N,
14.5731000E
kum prokázal výskyt několika druhů
především z míst, kde nezůstávaly
zařazených mezi zvláště chráněné,
zatopené
stromy a jejich torza. V sez toho čtyři jako silně ohrožené: kraverním břehu byla na několika místech upravena pískovcová
hujec obecný, ledňáček říční, vodouš kropenatý a žluva hajní.
stěna. Vznikl tak vhodný biotop k vytvoření nor např. pro
Mezi druhy ohrožené jsou zařazeny: rorýs obecný, vlaštovka
obecná, potápka malá a potápka roháč. Na vodní plochu je ledňáčka říčního.
vázán hnízdní výskyt vodních ptáků: lyska černá, slípka
V roce 2015 bude vytvořen nový boční přeliv, kterým bude
zelenonohá, kachna divoká. Kromě toho je území využíváno
přepadat voda do Svépravického potoka. Vypouštěcí objekt
jako odpočívadlo a k sběru potravy: polák chocholačka, pak bude používán pouze pro případné vypuštění rybníka.
volavka popelavá. Stromovým patrem porostlé části přírodní
Veškerá voda se tak za běžného režimu bude vracet zpět do
památky obývá společenstvo většinou běžných druhů lesních Svépravického potoka. (Doposud odtékala do Rokytky).
ptáků. Mezi nejpočetnější druhy patří pěnice černohlavá,
Rybník Martiňák byl obnoven v 50. letech 20. století (na
potoce Chvalka se vyskytovala v 18. století
soustava šesti nádrží, které však byly
v 19. století zrušeny). V roce 1987 byla
provedena jeho rekonstrukce, při které byl
zřízen pomocný bezpečnostní přeliv na
levém břehu. V roce 1990 byl rybník
odbahněn. Další odbahnění proběhlo
v roce 2009 a zároveň s ním došlo opět
k celkové rekonstrukci. Odtěženo bylo

Tohle chráněné území patří k nejpůvabnějším
v Praze a vůbec nepřipomíná opuštěnou a zatopenou pískovnu. Ještě důležitější ale je, že
zdejší biotopy si oblíbily nejrůznější skupiny
živočichů, mezi kterými čestné místo zaujímají
ptáci. A tak je významnou tahovou zastávkou
a hnízdištěm mnoha druhů ptactva vázaného
na vodní plochu a mokřady. Můžeme tu vidět –
např. moudivláčka lužního a rákosníka zpěvného. Dále tu byli zastiženi: potápka malá
a potápka roháč, ledňáček říční a vodouš
kropenatý. Hnízdí tu také silně ohrožené druhy
krahujec obecný a žluva hajní. A tím výčet
zdejších druhů zdaleka nekončí
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Z dronu zvýšky 50 metrů vidíme celkové obraz chráněného území. Částečně se tu zachovaly mrtvé kmeny stromů, které nesnesly trvalé
zatopení. Území prošlo v posledních letech rekonstrukcí, která by měla zajistit mimo jiné i zachování přírodních poměrů lokality

5000 m 3 sedimentu. Hráz rybníka, která byla místy
poškozena, byla znovu dotěsněna a opevněna kamennou
dlažbou.
V ochranném pásmu přírodní rezervace leží také suchý poldr
Čihadla. Tomuto prostoru byla věnována velká pozornost
a při spolufinancováni z fondů Evropské unie JPD zde byla
realizována před několika lety revitalizace koryt potoků, jež
patří v současné době k nejrozsáhlejším přírodě blízkým
úpravám vodních toků v Praze.
Z hlediska ochrany obojživelníků se jedná o velmi cennou
lokalitu: žije zde osm druhů obojživelníků a plazů, sedm
z toho zvláště chráněných ze zákona, a všichni se zde
rozmnožují. To klade zvláštní nároky na ochranu tohoto
území. Je třeba zajistit, aby voda nebyla znečišťována splachy
z okolních polí.
Vzhledem k tomu, že zde žijí druhy zvláště citlivé na kvalitu
vody (zejména čolek obecný), musí být dodržovány předpisy
o přípustné vzdálenosti hnojení. Kromě toho nesmí být
rybník vypouštěn (a s hladinou manipulováno) v období
reprodukce obojživelníků, tedy od 1. 3. do 20. 8. (odbahňování a manipulace s hladinou ideálně od konce srpna do
konce září, ale možné je až do 20. 2.) a při dlouhodobém
136

odbahňování je nutné zacházet šetrně tak, aby v části rybníku
zůstala stálá vodní plocha.
Nepříznivě působí na chráněné území vliv zahrádkářské
kolonie a velká návštěvnost. V blízkém dosahu je většinou
individuální výstavba Dolních Počernic a paneláková hustá
zástavba sídliště Černého Mostu. To vede ke koncentraci
obyvatel v atraktivním prostředí přírodní rezervace ať již
z důvodu koupání, rybaření (obojí není dovoleno), návštěvy
zdejšího občerstvení nebo pobytu ve zdejší zahrádkářské
osadě. S tím souvisí i značně velký počet parkujících vozidel.
Situaci by do budoucna řešilo vytvoření parkových ploch pro
obyvatele zdejších sídlišť a tím umožnění jejich rozptylu před
příchodem k území. Nyní je v podstatě cesta mezi Počernicemi a Hostavicemi procházející mezi Martiňákem a vlastní
přírodní rezervace jedním z mála možných vyžití v přírodě,
procházek se psem, atp.
Územím v současné době prochází naučná stezka Dolní
Počernice, jedno ze zastavení je věnováno přírodní rezervaci
V Pískovně, jedno zastavení se věnuje rekultivované skládce
při kraji přírodní rezervace.
Bezpečnostní přeliv z vodní nádrže
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Xaverovský háj
Lesní porost na jih od Horních Počernic.

Charakteristika

Od konečné metra trasy B Černý Most použijeme autobus
261, kterým dojedeme do Xaverova, vystoupíme na zastávce
Xaverovský háj, vrátíme se asi 150 metrů zpět a cestou podél
rybníka vstoupíme do Xaverovského háje, který je protkán sítí
cest.

Jedná se o rozlehlý lesní porost, který spolu s vedlejším Klánovickým lesem vytváří největší lesní komplex Prahy.

Přírodní památka

ev. č. 737

Katastrální území

Běchovice, Dolní Počernice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 1/1982 Sb.
nařízení č. 1/2014 Sb. HMP

Plán péče

2010–2019

Výměra

70,1 ha

Nadm. výška

237–267 m

Důvod ochrany
Zachování ekosystému listnatého lesa v několika přirozených
typech (lipová doubrava, biková doubrava, bezkolencová
doubrava).

Neživá příroda
Geologické podloží představují ordovické jílovité a písčité
břidlice, cenomanské pískovce a aluviální náplavy v severozápadní části. Pískovce jsou ve východní části překryty
písčitými až slepencovými rozpadavými uloženinami peruckých vrstev svrchní křídy. Nepropustné ordovické břidlice
způsobují stagnaci srážkové vody v depresích. Na bázi peruckých vrstev je vázán zvodnělý horizont, který se na
výchozech projevuje prameny. Na plošině v jižní části území
se ve vlhkém období hromadí poměrně dosti vody (je zde
i jedna obtížně zalesnitelná holina, dnes výsadby dubu), pro
tento případ je tu odvodňovací soustava. Ta ovšem v době
přísušků zcela vysychá a je beze stopy vlhkosti. Jsou tu půdy
deluviálních usazenin, glejové a písčitohlinité až jílovité.
Botanika
Rozvinuta je mozaika zachovalých lesních společenstev na
plochém, střídavě zamokřeném terénu. Do území patří rybník s pobřežními porosty. Bylinné patro je zastoupeno bikou
bělavou pravou, bezkolencem rákosovitým, kostřavou ovčí,
černýšem hajním, starčkem vejčitým, lipnicí hajní.
Zoologie
Z hmyzu se zde vyskytují lesní druhy, např. velcí střevlíci, a to
zahradní, hajní a svraštělý. Z motýlů je zajímavý lišaj borový.
Hnízdiště mnoha druhů ptáků, zvláště pěnice černohlavé
a slavíkové, budníčka většího a menšího, sýkory koňadry

Z dronu z výšky 50 metrů můžeme vidět rybníky na severním okraji lesního komplexu (nejsou součástí chráněného území)
a za nimi vlastní Xaverovský háj

a modřinky. Pravidelně, ale nehojně hnízdí žluna zelená,
žluva hajní, rákosník zpěvný, sedmihlásek hajní. Vyskytuje se
zde téměř dvacet druhů savců, hojně ježek západní, rejsek
obecný, několik druhů netopýrů, kuna lesní a další drobné
šelmy, myšice křovinná, zajíc polní a srnec obecný.
Lesnictví

V předjaří je situace v Xaverovském háji přehledná a můžeme
bloumat cestou necestou
Rekonstrukční mapování

Hierarchické úrovně ÚSES

Rekonstrukční geobotanické mapy zobrazují teoretický stav
rostlinného krytu, který by se vyvinul za současného
klimatu, pokud by člověk v minulosti citelně nezasahoval do
přírody. Při mapování rekonstruované přirozené vegetace
se používají aktuálně existující rostlinná společenstva
a neuvažují se změny vyvolané člověkem v historické době
(zástavba měst apod.).

Rozlišují se tři úrovně územních systémů ekologické stability:
lokální, regionální a nadregionální. První z nich tvoří jemnou síť
drobnějších ekologicky hodnotnějších prvků v krajině – lesíky
a remízky, mozaiky křovin a luk, mokřady či okolí menších
rybníků apod. Regionální úroveň je zpravidla tvořena většími
lesními celky, propojenými výraznějšími liniemi (rozvodné
hřbety, říční údolí). Nejvyšší úroveň ÚSES je už vymezena
v ekologicky výjimečně cenných územích (nadregionální
biocentra musí mít podle platné metodiky min. 1000 ha funkční
plochy, tedy přírodě blízkých ekosystémů) a biokoridory, které je
spojují, tvoří většinou výrazné krajinné struktury (horské
hřebeny, údolí velkých řek apod.).

Na rozdíl od této rekonstrukce, mapy potenciální přirozené
vegetace zohledňují i nevratné změny stanovišť,způsobené
v krajině činností člověka např. trvalé odvodnění niv, zátopy
umělých vodních nádrží či změny reliéfu vzniklé v důsledku
těžby atd.
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Porosty s převládajícím zastoupením dřevin, odpovídajícím
příslušnému lesnímu typu zaujímaly v polovině osmdesátých

let 49,3% plochy území. Mezi dřevinami v porostech převládá
dub letní a zimní, dále jsou zastoupeny mj. smrk ztepilý,
borovice lesní, lípa srdčitá, javor klen a mléč, olše lepkavá
a topol osika.
Jednotlivě se vyskytuje i jasan ztepilý. Na celé ploše chráněného území je rozsáhlé zastoupení acidofilní a bezkolencové doubravy s těmito druhy: dub letní, dub zimní, dub
červený. V lipové a habrové doubravě v severní části lesního
komplexu roste také lípa malolistá a habr obecný.

I nepřehlédnutelné vltavské údolí představuje nadregionální
biokoridor, propojující nadregionální biocentrum (NRBC) Údolí
Vltavy na severním okraji Prahy (mezi Bohnicemi a Libicemi nad
Vltavou) s dalším NRBC Štěchovice (při ústí Sázavy).
Kromě toho probíhají nadregionální biokoridory také po
Berounce (propojení kaňonu Vltavy do NRBC Karlštejn – Koda
a Týřov – Křivoklát) i po plošinách v okolí Velké Prahy (NRBC
Vidrholec, zahrnující Klánovický les a Xaverovský háj až po
Úvaly u Prahy).
Toto biocentrum je nadregionálními biokoridory propojeno do
NRBC Voděradské bučiny či NRBC Polabský luh nedaleko
Poděbrad.
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Letecký pohled na Xaverovský háj od západu. Dobře je vidět
druhová skladba převážně listnatých lesních porostů

Natura 2000
Rezervace Xaverovský háj je společně s rezervací Klánovický
les (část Blatov) součástí evropsky významné lokality (EVL)
Blatov - Xaverovský háj (viz box na str. 20–21). V souvislosti
s vyhlášením EVL došlo v roce 2014 ke zmenšení plochy
chráněného území.
Lokalita Blatov - Xaverovský háj je plošně největším naturovým územím na území hlavního města. Celková rozloha je asi
214 ha, z čehož více než polovinu pokrývají přírodě blízké
lesy, hodnocené převážně jako typ přírodního stanoviště
starých acidofilních doubrav na písčitých pláních. Celorepublikový i evropský význam území ilustruje mj. fakt, že se
jedná o pátý nejrozsáhlejší výskyt tohoto stanoviště
v celé ČR. Vedle doubrav jsou tu předmětem „naturové“
ochrany také dubohabřiny a ve východní části EVL
(Klánovický les) pak i střídavě vlhké bezkolencové louky.
Součástí EVL je i bývalý park u dvora Xaverov, v tomto parku je
patrná delší absence hospodaření a zdejší porost tvoří
jakousi divočinu. Stávající stav se starými až přestárlými,
odumírajícími a rozpadajícími se dřevinami a s přítomností
mrtvého je z hlediska ochrany přírody optimální.
Zachovalost naturových stanovišť (neboli habitatů) ovšem
není všude optimální. Místy se projevují známky mírné
degradace, buď v důsledku eutrofizace, nebo v některých
porostech šíření nepůvodních druhů dřevin, ovlivňujících
i kvalitu bylinného patra. V Xaverovském háji je třeba v podrostu nápadný plošný výskyt invazní střemchy pozdní, místy
musí zase odrůstání dubů čelit konkurenci starých výsadeb
akátu či dubu červeného.
Péče o území
Přírodní památka Xaverovský háj je výjimečným příkladem
přístupu ochránců přírody, kteří sami navrhli její významné
zmenšení. Původní rozloha chráněného území totiž zahr-
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novala rozsáhlé lesní porosty, které
byly vysázené na polích teprve
v 60. letech 20. století. Rostlinná
společenstva v těchto mladých
lesích, stejně jako místní fauna
nesplňovala žádná kriteria, pro
která by měla být chráněna. Od
roku 2013 je proto oprávněně
chráněn starobylý lesní porost acidofilní doubravy, která je zároveň
důvodem zařazení tohoto lesa do
evropsky významné lokality Blatov
a Xaverovský háj.

Červený seznam
Červené seznamy jsou odborným nástrojem k hodnocení stavu
ohrožených rostlin a živočichů. V rámci určité skupiny organismů mají seznamy upozornit na míru ohrožení jednotlivých
druhů. Na základě vzácnosti a rychlosti ubývání se rozlišují
kriticky ohrožené, ohrožené či zranitelné druhy a zařazení do
těchto kategorií lze pak porovnávat v čase nebo mezi různými
státy. Pro druhy v určitém území již vyhynulé se zřizují tzv. černé
seznamy.
Seznamy se zpracovávají tak, aby úplně pokryly danou skupinu,
proto jsou spíše výčtem druhů roztříděným do kategorií (i když

někdy alespoň se stručným komentářem). V tom se liší od
červených knih, které představují popularizační, více popisné
a zpravidla ilustrované publikace, věnované ale jen vybraným
druhům.
První červené seznamy a červené knihy začal v 60. letech
minulého století připravovat Mezinárodní svaz na ochranu
přírody (IUCN). V ČR jsou aktuálně zpracovány červené seznamy cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub, bezobratlých
živočichů i obratlovců. Nejsou sice právně závazné, ale jsou
hlavním podkladem pro vyhlašování chráněných druhů.
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Zámky

Důvod ochrany

Na pravém břehu Vltavy, jižně od ústí Drahanského potoka
v Praze 8. Je rozděleno tzv. Zámeckou roklí na dvě části
(severní Zámky a jižní Dynamitka).

Geomorfologicky významný fenomén – pravý břeh
kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic
a žil vulkanických proterozoických hornin, významná
společenstva skal a teplomilné skalní stepi s výskytem
chráněných a ohrožených druhů.

Od stanice metra trasy C Kobylisy dojedeme autobusem
č. 102 na zastávku Staré Bohnice. Odtud použijeme autobus
č. 236, kterým dojedeme na konečnou. Pokračujeme ulicí
V Zámcích po proudu Vltavy. Asi po 300 metrech chůze se nad
námi po pravé straně vypíná příkrý svah chráněného území.

Přírodní památka

ev. č. 763

Katastrální území

Bohnice

Zřizovací předpis

vyhláška NVP č. 4/1982 Sb.

Plán péče

2010–2019

Výměra

5,23 ha

Nadm. výška

180–240 m

Charakteristika
Jsou zde geologické profily horninami svrchního proterozoika
a na ně vázaná společenstva skal a skalních stepí. V území se
nachází chráněná archeologická památka, eneolitické
výšinné hradiště z období řivnáčské kultury, které bylo
osídleno i v době bronzové a raně slovanské.
Neživá příroda
Jedny z nejlépe přístupných výchozů sedimentů a vyvřelin
svrchního proterozoika, které na území Prahy představují
nejstarší horniny. Většinu území tvoří tmavě šedé až černé,
masivní, jemnozrnné až středně zrnité droby s podřízenými
vložkami břidlic. Proterozoickými usazeninami proráží několik žil alterovaného žilného bazaltu a několik pravých žil
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porfyritu. Jsou tu mělké půdy typu protoranker až ranker,
místy obohacené díky pravěkému osídlení.
Botanika
Převýšení 60 m nad úrovní Vltavy a orientace svahů na západ
a jih, včetně vlivu geologického podloží vytvořily podmínky
pro vývoj a zachování pestrých xerotermních společenstev.
V chráněném území se zachovala společenstva bylinné
vegetace skal a porosty přirozené náhradní vegetace skalních
stepí, které v současné době zarůstají porosty křovin.
Nejvýznamnějším společenstvem tohoto území je velmi
dobře vyvinuté společenstvo středně bohaté skalní stepi
s kostřavou walliskou a trýzelem škardolistým, které se
vyskytuje na mírněji skloněných svazích jak nad pobřežím
Vltavy, tak v bočním údolíčku.
Na horních okrajích svahů je vegetace ovlivněna bývalým
hradištěm a větším antropickým tlakem. Převažují zde
populace s převládajícím ovsíkem vyvýšeným, doprovázené
subxerotermními porosty kostřavy žlábkaté.
Zámky. Zachovalé strmé skalní svahy hostí významná tařicová skalní společenstva, erodované vrcholy společenstvo
křivatce českého a rozrazilu Dilleniova, mírnější zazemněné
svahy teplomilné trávníky s kostřavou waliskou a trýzelem
škardolistým. Vlhčí zářezy zarůstají teplomilné křoviny, jako
je trnka, svída, hloh, na narušených místech ostružiny. Tyto
dřeviny postupně přecházejí na plochy původních
teplomilných trávníků, které rozrušují. Z dalších významných
druhů zde roste koniklec luční český, chrpa chlumní a bojínek
tuhý. Na okraji hradiště porosty šalvěje hajní.
Dynamitka. Skalní ostroh v údolí Vltavy, oddělený roklí
Dynamitka od ostrohu Zámky. Mezi hřbety z proterozoických,
minerálně chudých břidlic vystupují dvě žíly spilitu. To má
podstatný vliv na vegetaci této malé živinami bohaté enklávy,
roste zde společenstvo prvosenky jarní a pěchavy
vápnomilné s hojnou bělozářkou větvitou na jediném místě
na severu Prahy. Okolní skály hostí tařicová skalní
společenstva s jestřábníkem bledým a společenstva písčitých
půd s chmerkem vytrvalým a jestřábníkem zedním.
Zoologie
Významná teplomilná společenstva bezobratlých vázaných
na skalní stepi. Z brouků bezkřídlé druhy Otiorhynchus pinastri (na tolitě lékařské – na jediném místě v Praze), z motýlů modrásek rozchodníkový, ostruháček kapinicový a soumračník skořicový. Z plžů Helicigona lapicida. Hnízdiště a stanoviště četných běžných druhů ptáků. Ze savců nejběžnější
druhy hlodavců jako např. myšice lesní a křovinná, z hmyzoNa leteckém snímku je dobře vidět tvar vrcholové
části kopce, který sloužil v minulosti jako hradiště.
V nedávné době byl kus kopce odtěžen lomem
v popředí
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žravců byl pozorován ježek západní,
ze zajícovitých králík divoký.
Lesnictví
Svahy k Vltavě byly
narušeny lomem,
svahy Drahanské
rokle a rokle Dynamitka výsadbou
smrku a akátu. Bez
hospodářského
využití. Trvalý dohled nad rozrů0
100
200
300 m
stáním křovin, jejich systematické
GPS: 50.1438642N, 14.3994772E
odstraňování je
nutné pro zachování nejcennějších travních a skalních
společenstev.
Péče o území
Slavné hradiště obývané již před více jak pěti tisíci lety, je
v dnešní době chráněné zejména pro společenstva stepí
a skalních stepí. Neuvěřitelně dlouhá doba, po kterou bylo
území vypásáno domácími zvířaty a udržováno bez vzrostlé
keřové či stromové vegetace dala vzniknout specifickým
společenstvům rostlin a na ně vázaných bezobratlých. Dnes
jsou Zámky zařazeny mezi evropsky významné lokality
chráněné v rámci celé Evropské unie. Zajímavá daleká
minulost a následné trochu fádní období bylo zpestřeno
v relativně nedávné době soubojem těžařů a archeologů.
Část chráněného území byla využívána jako lom a v rámci
postupující těžby byla před několika desetiletími provedena
skrývka vrchní vrstvy půdy tak, aby mohlo být odtěženo
spodní skalní podloží. Jelikož je ale lokalita mimořádně
archeologicky cenná, byla skrývka zastavena a v těžbě se dále
nepokračovalo. Obnažená plocha po nedokončené skrývce
dlouhou dobu působila pustým dojmem, postupem času ale
byla osídlena okolními cennými společenstvy a aktuálně se
chráněné území rozšiřuje právě o tato nová místa. I zde
probíhá každoroční pastva smíšeného stáda ovcí a koz, která
simuluje původní způsob hospodaření.
CD ROM Chráněná území Prahy
V roce 2012 vyšel CD ROM Chráněná
území Prahy, na kterém je mj. bohatá
fotogalerie chráněných území
(cca 800 snímků), kterou si můžete
prohlédnout na webové stránce
www.prirodaprahy.cz
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Ve stěně bývalého lomu vychází sedimenty a vyvřeliny svrchního proterozoika, které na území Prahy představují nejstarší horniny.
Většinou se jedná o tmavě šedé až černé, masivní, jemnozrnné až středně zrnité droby s podřízenými vložkami břidlic
EIA

EIA
Environmental Impact Assessment neboli posuzování vlivů na
životní prostředí je proces, směřující k odhalení a omezení
možných nežádoucích vlivů různých záměrů (staveb,
technologií nebo činností) na složky životního prostředí nebo na
zdraví obyvatelstva.
Posuzování vlivů je expertní postup, který zohledňuje
očekávané vstupy a výstupy různých lidských činností, ať už se
jedná o zábory půdy pro plánovanou stavbu (nová silnice,
bytová výstavba, sjezdovka v lese), poškozování krajiny, znečišťování ovzduší či vody nějakým provozem nebo produkcí
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odpadů. Cílem procesu EIA je umožnit rozvoj lidských činností,
který ale nadměrně nepoškozuje stav složek životního
prostředí. Samozřejmě se počítá s tím, že hodnocené záměry
obvykle nějaký zásah do prostředí znamenají, avšak je žádoucí
dodržet míru, stanovenou zvláštními právními předpisy na
ochranu prostředí.
Vlivy proto musí být hodnoceny komplexně – např. farma
větrných elektráren sice nebude mít ve srovnání se spalovnou
biomasy žádné emise znečišťující ovzduší, může ale nepříznivě
ovlivnit krajinný ráz nebo společenstva živočichů – ohroženi

jsou zejména netopýři a ptáci. Vodní díla zase mohou i přes
příznivý dopad na vodní režim či ochranu před povodněmi
narušovat ekosystémy v tocích vytvářením migračních překážek v podobě stupňů či hrází.
Rychle pokračující rozvoj měst znamená zase vysoké nároky
na zábory (často kvalitní) zemědělské půdy, která je neobnovitelným přírodním zdrojem. Součástí posuzování podle typu
záměru bývá také vyhodnocení vlivů na lidské zdraví – např. na
hlukovou situaci v dotčeném území (ve vztahu k hygienickým
limitům pro hluk) nebo možné překračování jiných mezí (např.

imisní limity v ovzduší). U záměrů dotýkajících se lokalit evropské soustavy Natura 2000 se v rámci EIA provádí také specializované hodnocení dopadů na tato území. Vzhledem k celoevropskému významu ochrany těchto lokalit jsou kritéria pro
toto hodnocení přísnější, takže významné nepříznivé zásahy do
nich obvykle nelze povolit. Narušení lokality lze schválit jen
v případě opravdu naléhavých důvodů převažujícího veřejného
zájmu, avšak až po zajištění kompenzačních opatření (nahrazení
dotčené lokality či předmětu ochrany jiným územím v obdobném rozsahu a kvalitě).
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Památné stromy

památných stromů tak vyžaduje každoročně milionové
částky. Věříme však, že se podaří takové částky najít a správně
investovat, aby důležitá součást naší přírody, ale i historického povědomí našeho národa, mohla nadále sloužit
k našemu poučení, estetickým zážitkům i ke zlepšení kvality
životního prostředí.

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí
jsou podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny vyhlašovány za památné stromy. Vzhledem k tomu,
že součástí vyhlášení ochrany je údaj o katastrální situaci,
představují památné stromy vlastně také zvláště chráněná
území, i když jejich rozloha je většinou nepatrná.

Kniha Památné stromy Prahy
Koncem roku 2011 vyšla kniha Památné stromy Prahy
(formát B5, 192 stran, křída). Stala se výsledkem dlouhodobé
spolupráce mezi 43. základní organizací Českého svazu
ochránců přírody a magistrátem hl. m. Prahy. V knize jsou
popsány všechny památné stromy Prahy a většina z nich je
vyobrazena na barevných fotografiích a perokresbách.
Těžištěm knihy je soubor sedmnácti vlastivědných vycházek,
jejichž cílem jsou památné stromy. Trasa vycházky je
zachycena na ortofotomapě Prahy, takže čtenář nemůže
zabloudit.

Staré a mohutné stromy přitahovaly pozornost člověka
odedávna – poskytovaly mu stín, úkryt, potravu i zdroj
materiálu. Sloužily jako pozorovatelny a měly důležité místo
v náboženských rituálech. Všechny tyto funkce vedly k tomu,
že se památné stromy staly významnou součástí ochrany
přírody a jsou dokonce jedním z nejviditelnějších přírodních
prvků, které vnímá laik.
Strom je živý organismus a jako takový prochází životním
cyklem. Je pevně svázán s určitým místem a snáší s ním
nejrůznější události – silné oslunění, stejně jako sněhovou
kalamitu. Jak strom stárne, potřebuje větší péči. V minulosti
byly významné stromy ošetřovány jen výjimečně. Soustavnější péče o památné stromy se začala realizovat od
sedmdesátých let minulého století a této oblasti bylo
postupně věnováno více a více finančních prostředků.
Zvláštní místo mají stromy ve městě. Představují přírodní
prvek, který se významně podílí na utváření prostředí našeho
hlavního města. Snad ještě důležitější je místo starých
stromů ve výchově a vzdělávání, neboť právě stromy nám

dávají možnost zamyslet se nad během života, ale i nad péčí
o přírodní prostředí a jeho součásti.
Vztah stromu a člověka a jeho aktivit patří mezi určující.
Člověk ovlivňuje svým konáním jak strom samotný, tak
prostředí, ve kterém strom žije. Je třeba si přitom uvědomit,
že průměrné ošetření památného stromu si vyžaduje
finanční náklady ve výši cca 50 tis. Kč. Udržování fondu

Ukázka z knihy Památné stromy Prahy ( pro Magistrát hl. m. Prahy v roce 2011 vydala 01/43 ZO ČSOP)

Orientační název: Tis červený v rajském dvoře u Františkánů
tis červený – Taxus baccata L.
Druh:
Lokalita, doprava: Tis roste na Starém Městě u kostela Panny Marie Sněžné, který je na Jungmannově
náměstí, ve veřejnosti nepřístupném rajském dvoře Františkánského kláštera. V blízkosti je stanice metra
A a B Můstek, jeden z výstupů je přímo na Jungmannovo náměstí.

Identifikace OOP MHMP
Katastrální území
Poloha
Rozhodnutí o vyhlášení

003
Staré Město
50°4'57.936"N, 14°25'25.744"E
7. 3. 1998

Kód AOPK ČR
Počet exemplářů
Obvod [cm]
Výška [m]

104332
1
60, 77, 95, 62 cm
7,5 m

Popis:
Veřejnosti nepřístupný tis se ukrývá v rajském dvoře Františkánského kláštera. Starý tis má mohutnou bázi kmene, která se rozděluje na pět kmenů.
Čtyři z nich mají obvody: 60, 77, 95, 62 cm, pátý kmen je suchý a nese pískovcovou sošku Panny Marie. Výška stromu je necelých 8 m a průměr koruny
je 9 m. Tis je zavětven už od země a tvoří kompaktní celek.
Roste nedaleko kostela, který je zasvěcený P. Marii Sněžné. Dnešní kostel je jen malým torzem původně zamýšleného chrámu. Zůstalo jen kněžiště,
které však během 16. století zpustlo, takže se jeho klenby a průčelí zřítily. Františkáni, kteří areál převzali v roce 1603, dali poničené části stavby
opravit a prebysterium, které začalo plnit funkci kostela, nově zaklenout renesančními klenbami. Přesto je tato nedostavěná svatyně nejvyšším
kostelem v Praze.
Mniši františkánského řádu založili klášterní zahradu a na místě bývalého hřbitova vysadili dnes památný tis. Tomu kdosi dávno odstranil část
středního uschlého kmene a do zbytku vyřezal sošku Panny Marie. Ta byla později nahrazena pískovcovou soškou. Strom svými jehlicemi zakrývá
zajímavou symboliku a je nejzajímavější ze všech pražských tisů.
Zdravotní stav stromu je dobrý. V posledních letech je patrný mírný úbytek jehlic v horní polovině koruny. Jeho stáří je odhadováno na 400 let, je tak
nejstarším stromem centra města a jedním z nejstarších v celé Praze. Měli bychom si ho neobyčejně považovat. Nepřístupnost mu také umožňuje
ničím nerušený růst, což je pro strom výhodou.
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Dnes již nejsme na stromech tak závislí, jako naši předci. Ale
ke stromům nás stále vážou pevné vazby. Stromy jsou živé
organismy a zaslouží si naši úctu, pozornost a péči. Péče o ně
a jejich ochrana představuje nedílnou součást ochrany
přírody. Z hlediska historického, kulturního i přírodovědného
má význam, a možná větší, než jsme si ochotni připustit,
věnovat jim péči, ošetřovat je a chránit. Především před
lidskou zlovůlí, nesnášenlivostí, zlobou a vandalismem. Jaký
má člověk vztah ke stromům, odkazu minulosti, takový má
vztah k ostatním lidem a k životu vůbec.
Památné stromy (vyhlášené i smluvně chráněné) jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede
AOPK ČR.
Informace o památných stromech jsou vedeny jak v papírové, listinné podobě (archiv ÚSOP), tak v digitální
(Jednotná databáze památných stromů – dále jen JDPS –
přístupná ze stránky http://drusop.nature.cz).

Texty vycházek jsou uspořádány tak, že
přinášejí fakta také o chráněných územích,
které leží v blízkosti trasy a kromě toho
uvádějí kulturně-historické informace. Tato
koncepce má sloužit ke komplexnímu
poznání území. To by mělo sehrát kladnou
úlohu při výchově zejména mladé generace
k pozitivnímu vztahu k domovu a regionu –
hlavnímu městu Praze.
Kniha je určena především pro školy.
Učitelům podává konkrétní informace pro
výuku vlastivědy. Její využití je však mnohem širší a poskytne velkou sumu údajů
všem milovníkům a přátelům pražské
přírody. Bližší informace s ukázkou z publikace viz (http://obchod.prirodacr.cz/)
V Praze je v současné době přes sto památných stromů. Situace se však mění. Některé stromy přes veškerou péči uhynou, čas
od času je však vyhlášen nový památný
strom. Všechny vyhlášené památné stromy,
jejich skupiny a stromořadí jsou evidovány
v ústředním seznamu ochrany přírody
(památných stromů). Tam je možno najít
obdobné informace, které přináší jako
ukázku text o tisu červeném na protější
straně.
Památný strom platan javorolistý
u Velkopřevorského paláce má obvod kmene
přes 700 cm. Pravděpodobně se jedná
o nejhmotnější živý organismus v ČR – jeho
váha přesahuje 100 tun
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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.

Hostivař-Záběhlice – navazuje na přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je zvláště chráněné území Meandry Botiče
se zachovalými ukázkami přirozeně meandrujícího toku
Botiče s jeho břehovými porosty. Součástí přírodního parku
je i Hostivařská přehrada, která byla vybudována v letech
1959–1963 a zvláště po dobudování Jižního Města se stala
jedním z nejvýznamnějších rekreačních areálů Prahy.

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.

Klánovice-Čihadla – rozlehlý komplex klánovických lesů
s několika zvláště chráněnými územími ve vazbě na Počernický rybník, který je také maloplošným chráněným
územím. Přírodní park tak představuje přírodovědecky
pozoruhodný komplex a zároveň velmi důležitý rekreační
areál.

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 pravém břehu Vltavy se nacházejí tyto přírodní parky:
Botič-Milíčov – údolní nivy přirozeně meandrujícího Botiče
a Pitkovického potoka, obsahuje zvláště chráněná území
Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky.
Drahaň-Troja – oblast Trojské kotliny s botanickou a zoologickou zahradou a řadou zvláště chráněných území – např.
Podhoří, Zámky, Bohnické údolí.
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Modřanská rokle-Cholupice – jádrem tohoto přírodního
parku je rozlehlá Modřanská rokle (zvláště chráněné území),
která představuje geomorfologicky pozoruhodný útvar. Zároveň je to vynikající a velmi oblíbený rekreační areál. K velmi
významným územím patří přírodní rezervace Šance (EVL),
jejíž plocha byla v nedávné době rozšířena. Území doplňují
pozemky v okolí Cholupic, které si dosud uchovaly svůj
přírodní charakter a vlastně nic nenaznačuje, že se nacházejí
v těsné blízkosti města.
Rokytka – Přírodní park se nachází na území městských částí
Praha-Nedvězí, Praha-Královice a Praha 22. Jeho osou je říčka
Rokytka. Leží při východní hranici pražského území a vyznačuje se velmi protáhlým úzkým tvarem, který je dán mělkým
údolím Rokytky zaříznutým do bezlesé zemědělské krajiny
Říčanské plošiny. Součástí přírodního parku je zvláště chráněné území Mýto s pozoruhodnými geomorfologickými jevy.
Říčanka – přírodní park se rozkládá podél Říčanského potoka
mezi Uhříněvsí a Běchovicemi. Také tento park si dosud uchoval ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky
s většími i menšími lesními porosty. Součástí území je zvláště
chráněné území Obora v Uhříněvsi – komplex lužního lesa
s bohatým keřovým a bylinným patrem.
Smetanka – Vodní tok Rokytka a její údolní niva spolu s Hořejším rybníkem a zástavbou starého Hloubětína vymezují
území přírodního parku. Ten se skládá ze dvou částí, které dělí
důležitá dopravní tepna Prahy – Průmyslová ulice. Středem
přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka
(242 m n. m.), svah U hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod
Hájem nad osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla a společně
vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od
východního okraje Prahy do centra. V závěru se projevuje
vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkově. V těsném sousedství
leží přírodní památka Pražský zlom. Přírodní význam území
by měl časem vzrůstat.
Bizarní tvary borovic ve vrcholové partii přírodní rezervace Šance
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Botič-Milíčov
Vyhlášen v roce 1984 na ploše 823,7 ha.
Přírodní park při jihovýchodním okraji Prahy je tvořen
údolím Pitkovického potoka od Lipan po
soutok s Botičem, podél
něhož pokračuje až
k okraji přehradní
nádrže Hostivař, kde
navazuje na přírodní
park Hostivař-Záběhlice.
Patří k němu i údolí
Botiče od mostu dálnice po
soutok s Pitkovickým
potokem včetně
Milíčovského háje a přilehlých rybníků.
Přírodní park Botič-Milíčov byl vyhlášen v roce 1984 Národním výborem hlavního města Prahy jako oblast klidu. V roce
1992 byly klidové oblasti přejmenovány na přírodní parky.
Geologické podloží tvoří převážně břidlice a droby štěchovické skupiny starohor. Na těchto vrstvách leží nánosy hlíny. Přírodní park se nachází na Říčanské plošině. Ta byla v minulosti hojně využívána zemědělci, ale většina bývalých polí
byla zastavěna satelitními městečky. Oproti tomu Milíčovský
les leží na mírně skloněné plošině a je to rozsáhlý komplex
listnatého lesa. V podloží jsou hlavně břidlice svrchního
proterozoika, z půd převážně kambizemě. Přírodní památka
Pitkovická stráň leží na přirozeném skalním výchozu a podloží
je tvořeno modrošedými jílovitými břidlicemi a svahovými
hlínami. Pitkovický potok pramení v okrese Praha-východ za
Svojšovicemi pod cementárnou. Říká se mu též Vinný potok a
má délku toku 14,3 km. Velikost povodí je 31,4 km2. Součástí
přírodního parku je od vesnice Lipany a jeho délka na území
Prahy činí pět km. U Křeslic se vlévá zprava do Botiče.

místo zvané Ovčáry. Protéká Průhonickou oborou (přes
rybníky Bořín a Labeška), mezi nimi se zleva vlévá Jesenický
potok a zámeckým parkem, kde zprava přitéká Dobřejovický
potok (mine Podzámecký rybník). Dále tok meandruje místy
zalesněným údolím přes Křeslice do Prahy. Horní tok až do
vzdálenosti 17,447 km od ústí je ve správě státního podniku
Povodí Vltavy.
Na území Prahy vtéká potok v areálu přírodního parku BotičMilíčov. Přijímá zprava Pitkovický potok a o kus dál u Fantova
mlýna v místě zvaném Dobrá Voda rovněž zprava potok
Dobrá voda od Uhříněvsi. Protéká opraveným Petrovickým
jezem a před Petrovicemi se zleva vlévá Milíčovský potok od
Milíčovských rybníků a v Petrovicích začíná vzdutí Hostivařské přehrady. Přímo v nádrži přijímá zleva Hájecký potok
a pod její hrází se nachází vyrovnávací nádrž. Za Hostivařskou
přehradou přijímá Botič zleva Košíkovský potok a pokračuje
několikakilometrovým úsekem meandrů (přírodní památka)
přes Hostivař, kde se do něj zprava vlévá Měcholupský potok
(dalším přítokem je Chodovecký potok). V těchto místech byl
vyhlášen přírodní park Hostivař-Záběhlice.
Milíčovské rybníky jsou taktéž součástí parku. Všemi protéká
Milíčovský potok. Nejvýše leží rybník Křtiny. Dále se nachází
Milíčovský rybník, který je největší, poté Kančík, který je
nejmenší, a Homolka. Tyto rybníky jsou součástí přírodní
památky Milíčovský les a rybníky. Na území parku však leží
ještě další dva, je to Vrah a retenční nádrž Šáteček.
V blízkosti soutoku Botiče a Pitkovického potoka se nachází
oblast zvaná Dobrá voda. V minulosti bylo toto místo častou
zastávkou kupců, kteří zde měli možnost napojit své soumary
a občerstvit se. Později zde stávaly dva vodní mlýny, které
byly postaveny v 17. století. Větší z nich se jmenoval Fantův
mlýn – roku 1960 vyhořel. Dnes z něj na původním místě
můžeme nalézt jen rozvaliny. Na plošině severně od soutoku
Botiče s Dobrovodským potůčkem byly nalezeny pozůstatky
civilizace z 5 tisíciletí př. n. l. Bylo zde sídliště prvních neolitických zemědělců. Po archeologickém průzkumu, při
kterém byly nalezeny úlomky váz kultury vypíchané
keramiky, byla tato plošina
zastavěna sídlištěm. Dále po
proudu Botiče směrem k Hostivařské přehradě se nachází
Pitkovická
stráň
zbytek mlýnského náhonu ze
17. stol., který přiváděl vodu
k Podzámeckému mlýnu v Petrovicích.

Botič je jeden z nejdelších pražských potoků (34 km) a plocha
povodí činí 134,9 km2. Název Botič je doložen již od 12. století
a nejčastěji je vysvětlován souvislostí s botěním či botněním, tj.
nabýváním objemu, rozvodňováním. Podle jiné hypotézy přešel
Milíčovský les
a rybníky
na potok název jednoho z mlýnů
pod Vyšehradem, odkud se postupně přenášel proti proudu až
k hornímu toku. Botič pramení
severně od Křížkového Újezdce
v lese Okrouhlíku na území Čenětic. Po melioraci v padesátých
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍHO PARKU
BOTIČ - MILÍČOV
létech minulého století byl
pramen posunut níže pod les na
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Okolní krajina byla dlouhodobě
využívána zemědělsky. Blízkost
hlavního města se však projevila. V posledních desetiletích
se zde prudce rozvíjí výstavba

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky patří k evropsky významným lokalitám na území Prahy

ve stávajících obcích i satelitních sídlištích. Například Křeslice
kvůli rozsáhlé výstavbě zvětšily zastavěnou plochu téměř
dvakrát. V blízkosti parku se nacházejí vesnice Benice, Pitkovice, Křeslice a Újezd u Průhonic. V lokalitě tohoto parku
můžeme najít i památkově chráněné objekty jako je Pitkovický dvůr, zvonička v Pitkovicích, Koníčkův mlýn v Újezdě
u Průhonic a dvůr Štít v Křeslicích. Je zde i mnoho dalších
zajímavých míst z hlediska historie, jako je mlýnský náhon
pod Petrovicemi, který čerpal vodu z Botiče.
Je vlastně až s podivem, že v bezprostřední blízkosti Hájů
(Jižní Město) se zachoval rozsáhlý lesní komplex Milíčovský
les. Území o výměře 93,3 ha bylo vyhlášeno v roce 1988 za
přírodní památku Milíčovský les a rybníky k ochraně zachovalých lesních porostů a mokřadních společenstev. Vzhledem
k tomu, že se jedná o plošně rozsáhlé území, je i hnízdištěm
mnoha druhů ptáků. Díky různým
biotopům je tu útočiště obojživelníků.
Geologické podloží budují starohorní
břidlice štěchovické skupiny, které jsou
překryty mj. náplavy potoků. Zachovalý lesní porost je tvořen lipovou
doubravou s menšími plochami bikové
doubravy a střemchové jaseniny. Součástí chráněného území je i soustava
tří rybníků, další rybníky jsou dále na
toku.
Z přírodovědeckého hlediska je zajímavá blatouchová vlhká louka s řadou druhů ostřic. Bylinné patro lipové

dominují trávy a ostřice. Na sušších a teplejších okrajích
v jižní části lesa roste bohatší černýšová dubohabřina
s ptačincem velkokvětým, svízelem lesním a jaterníkem
trojlaločným.
Poměrně bohatý je výskyt bezobratlých živočichů například
roháče a krajníka hnědého. Vzhledem k tomu, že rybníky jsou
lemovány rákosinami a jejich břehy většinou neposkytují
snadný přístup do vody, daří se zde obojživelníkům i plazům.
Zajímavý je výskyt užovky obojkové. Poměrně nevelké vodní
plochy při jarním tahu upoutají i některé vzácné druhy ptáků,
např. vodoušů a jespáků. Hnízdí tu labuť velká, polák chocholačka, potápka malá, slípka zelenonohá či kulík říční.
V lesních porostech hnízdí např. strakapoud prostřední
a lejsek bělokrký.

V lipové doubravě je kromě dubu zimního, dubu letního a lípy
srdčité hojné keřové patro. V olšinách
na vlhčích místech roste olše lepkavá,
vrba šedá a krušina olšová. Místy byl
vysázen stanovištně nevhodný smrk.
Rozsáhlá bytová výstavba Jižního Města
měla samozřejmě dopad na živou
přírodu území, neboť jeho rekreační
využívání je značné. Opakované přírodovědné průzkumy však ukazují, že živá
příroda se s tímto negativním vlivem
Poměrně bohatý je výskyt bezobratlých
dokázala vypořádat a tak se dá předpoživočichů například roháče obecného
kládat, že při náležité péči budou přírodní hodnoty maloplošných území i cedoubravy je chudé, lého přírodního parku zachovány i pro budoucí generace.
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Skeptický ekolog
V roce 2006 vydalo nakladatelství Dokořán publikaci
B. Lomborga „Skeptický ekolog“.
Kniha má 588 stran a poznámkový aparát zahrnuje 2930
odkazů. To vše ve světě, kde se sluchátky na uších sledujeme
klipy MTV a když nás zajímá, zda je těžší kilo peří nebo kilo
železa, hledáme takovou informaci na webu. Není divu, že
takováhle kniha potřebuje chválu, pokud si ji ovšem
zaslouží.
Vydání této knihy v roce 2001 v nakladatelství univerzity
v Cambridge vyvolalo bouři odporu. Někteří kritici
přirovnali knihu ke kolekci seminárních prací psaných
fakultními ignoranty, byla zpochybněna práce autora
s prameny a svůj díl dostalo i samotné nakladatelství.
Máme-li hledat příčiny silného odporu proti knize, pramení
ze dvou aspektů – rozporu mezi výsledky vědy a jejich
mnohdy katastrofickou presentací v mediích a dále
v etickém rozporu ochrany přírody. Skalní ochránci přírody
by totiž chtěli chránit přírodu pro přírodu samu, člověk je
jim na obtíž. Ve skutečnosti však přírodu chráníme kvůli
člověku. Bez člověka by se příroda vyvíjela dle podmínek,
tak jak by přicházely a vyrovnala by se se srážkou třeba
s deseti vesmírnými tělesy. Určitě by ji to poznamenalo
a trvalo by to třeba desítky milionů let. Takhle to ale člověk
nechce, ten chce všechno tady a teď.
Lomborg při svém hodnocení bere na pomoc ekonomiku
a objektivní fakta. A najednou je z toho poprask. Na
stránkách 281 až 285 věnuje Lomborg například pozornost
pesticidům. Většina z nás se setkala v novinách a časopisech
s hojně publikovanými názory, jak obrovské nebezpečí
přestavuje používání pesticidů z hlediska zvýšeného výskytu
rakoviny. Nejlépe by bylo pesticidy úplně zakázat a pěstovat
ovoce a zeleninu zcela ekologicky. Pokud však vezmeme na
pomoc statistiku a různé vědecké výzkumy, ukáže se, že
úplný zákaz používání pesticidů v USA by ušetřil 20 lidských
životů ročně, za cenu zvýšení nákladů o minimálně 20 miliard dolarů. Ale tento zákaz by paradoxně vedl ke zvýšení
úmrtí na rakovinu o 26 000 případů ročně! Jak je to možné?
Vysvětlení poskytuje ekonomika. Náklady na pěstování
ovoce a zeleniny bez pesticidů by byly vyšší a tím by byly
konečné produkty dražší. V důsledku toho by si je kupovalo
méně lidí a byla by nižší konzumace ovoce a zeleniny. Tato
složka má velký význam jako prevence proti vzniku rakoviny
(a dalších chorob). A tak dražší zdravé ovoce by mělo
celkově větší negativní účinky než levnější „nezdravé“
ovoce. Tento příklad (jako jeden z mnoha uváděných v této
knize) ukazuje, že se nesmíme soustřeďovat pouze na jeden
aspekt daného problému. Nejlepší řešení vychází z vybalancování více složek daného systému. Vrátíme-li se
k našemu příkladu, je nejlepším řešením přiměřené
používání pesticidů. Ostatně přiměřenost bývá přesně to,
co se skrývá pod latinským označením optimum.

Většinu času si malý Pitkovický potok líně teče svými náplavy, i když v minulosti svou unášecí silou vyhloubil údolí v tvrdých horninách
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Drahaň-Troja

Vše záleží na úhlu pohledu. Naši předchůdci označili skalní útvar
na okraji Trojské kotliny jako Velkou skálu. Čas šel kupředu, Praha
se rozrůstala a technika kvačila mílovými kroky. Při pohledu
z dronu z výšky 60 m najednou Velká skála není tak velká a sídliště
Bohnice v její těsné blízkosti ji málem předčí.

Vyhlášen v roce 1990 na ploše 578,8 ha.
Přírodní park leží na pravém svahu vltavského údolí včetně
přilehlé plošiny na západ od Čimic
a Bohnic. Táhne se podél
Vltavy od Jabloňky po
Drahaňskou rokli pod
Dolními Chabry.
Nejcennější je oblast
Trojské kotliny
s botanickou a zoologickou zahradou a řadou
zvláště chráněných území
– např. Podhoří, Zámky
a Bohnické údolí.
Jako Trojskou kotlinu označujeme široce rozevřené údolí
Vltavy v severní části Prahy zhruba od Bílé skály pod Bulovkou
po skály v Podhoří. Na severu ho lemují vysoké, místy strmé
a skalnaté stráně pod Bohnicemi a Kobylisy, na jihu vyšší
terasy velkého pražského meandru Vltavy, pod jejichž hranou
se rozkládá Stromovka. Patří sem i široká niva Vltavy, která
zaujímá většinu Stromovky, Císařský (Trojský) ostrov a široký
pás vltavské nivy na pravém břehu od Trojského mostu po
Podhoří. Nejnižším bodem je břeh Vltavy v Podhoří v nadmořské výšce 176 m, nejvyšším buližníkový kamýk Velká
Skála s kótou 314 m.
V rámci Prahy jde o hodnotný krajinný prostor, v němž se
zachovaly úseky vltavské nivy, skalní útvary, často pokryté
bohatou vegetací skalních stepí, ale i parky se starou tradicí
a některá přírodovědecky významná zařízení (ZOO a nověji
zřízená Pražská botanická zahrada). Trojská kotlina kromě
zahradně upravených ploch zahrnuje i některá významná
území chráněné přírody, jako jsou skály v Podhoří nebo
Salabka. V území se nenacházejí větší průmyslové podniky
ani rušné komunikace, zástavba je nízká
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
a zčásti rozptýlená, takže území má výPŘÍRODNÍHO PARKU
znam z hlediska příměstské rekreace.
DRAHAŇ - TROJA
Svahy a skalní srázy, které lemují Trojskou
kotlinu na severu, budují na západě břidlice a droby kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika, které vystupují i na levém břehu na Babě a Podbabských skalách. Při severním okraji chovají menší
vložky buližníků, které tvoří kamýky Velké skály a Vavroušky. Zahrnují i vložky
odolných skaleckých a řevnických křemenců, které se kdysi těžily na Jabloňce
a na Bílé skále pod Bulovkou. Při severním
okraji se zachovaly i zbytky sedimentů
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Zámky
Bohnické údolí

křídy odkryté při Velké skále, na Okrouhlíku aj., dále pokryvy
pliocenních štěrkopísků. Nižší stupně pokrývají kvartérní
štěrkopísky z různých období, v západní části překryté
mocnými sprašovými sériemi. Velký rozsah mají i uloženiny
nivní. Půdy vykazují pestrý vývoj – od černozemí na spraších,
přes různé variety hnědých půd a rankerů na horninách
skalního podkladu, po půdy nivní a výplně starých ramen
v oblasti vltavské nivy. V současné době je tok Vltavy
napřímen, v minulosti však řeka tvořila v Trojské kotlině volné
meandry, jejichž zbytkem je dodnes Malá říčka na okraji
Stromovky.
Z původní vegetace se zachovaly především floristicky bohaté skalní stepi na těžce přístupných skalách v Podhoří, na
Babě a Podbabských skalách, méně na Jabloňce. V poměrně
nedávné minulosti byla Trojská kotlina z velké části
odlesněna, na svazích se rozkládaly vinohrady, ovocné sady i
pastviny na nejméně úrodných místech. Zvláštní úlohu hrály
zahrady při jednotlivých usedlostech, zámecký park při
Trojském zámku a především známý park Stromovka,
původně Královská obora. Vltavu místy lemovaly útržky
někdejších luhů. V současné době jsou sady a vinohrady na
stráních většinou opuštěné a zarostlé nízkým lesem nebo
křovinami, na četných místech pak uměle zalesněné, v minulosti často nevhodnými dřevinami, např. akátem. Zmínku
zasluhuje i vodní vegetace zachovaná v Malé říčce. V posledních desetiletích místy vznikly podél řeky menší druhotné
luhy (za ZOO, na Trojském ostrově).
Trojská kotlina je dnes významným refugiem drobnější fauny
v rámci pražské zástavby, která toto území dnes již obklopuje
ze všech stran. Je zde množství míst vhodných pro hnízdění
ptáků včetně starých stromů a hustých křovišť, žije zde i srnec
a drobné šelmy. Na svazích obrácených k
jihu nacházíme vzácné druhy xerotermního hmyzu, na skalách Podhoří a Podbabských skal i měkkýšů. V posledních letech
se na břehy Vltavy do druhotných luhů
vracejí
některé lužní prvky. Pozoruhodný
Čimické údolí
je rovněž výskyt kormorána na Vltavě.

Podhoří

Velká skála
Salabka
Skály
v zoologické
zahradě

Havránka

Trojská

Jabloňka

V Trojské kotlině se nezachovaly lesy v původním slova smyslu. Donedávna to byly
rozvolněné poříční porosty, zejména
topolové. Teprve po 2. světové válce zde
byly provedeny rozsáhlé výsadby, které
jsou obhospodařovány jako příměstské
lesy zvláštního určení.
Podobně jako celá severozápadní část

Chvála Lomborga
V roce 2008 vydalo nakladatelství Dokořán další knihu B. Lomborga „Zchlaďte hlavy“ s podtitulem Skeptický ekolog o globálním oteplování. Kniha obsahuje zdrcující kritiku Kjótského
protokolu a přináší další argumenty a příklady, jak se správně
rozhodovat.
Obecně velmi srozumitelný je příklad srovnání limitů rychlosti
a jejich vlivu na počet obětí dopravních nehod. Jak uvádí
B. Lomborg, celkový počet usmrcených při dopravních nehodách je 1,2 miliónu osob ročně a asi 50 miliónů osob utrpí
zranění. Přitom existuje velmi jednoduché řešení, jak okamžitě
s nepatrnými náklady snížit počet obětí na nulu a výrazně snížit
i počet zraněných. Stačilo by snížit maximální povolenou rychlost na 5 km/hod. Jednoduché a přitom absurdní.
Každý z nás, kdo denně usedá za volant automobilu, ví, že svým
způsobem nasazuje život. Uvědomuje si, že zde existuje určitá
pravděpodobnost, že právě on se stane obětí nějaké dopravní
nehody. Přesto toto riziko pokládáme za přijatelné a bouřlivě
bychom diskutovali, kdyby zákonodárci chtěli snížit rychlostní
limit na dálnici třeba na 80 km/hod. Výhody rychlé dopravy
prostě zcela převáží.
A obdobné je to s používáním fosilních paliv. Bylo by jednoduché zastavit všechny tepelné elektrárny, přestat používat
fosilní paliva a kdybychom byli důslední nesvítit si ani loučemi.
Málokdo by však přijal takové řešení, i když bychom se neoctli
v nádherném fin de siécle, ale možná rovnou v době kamenné.
Jistě měla ta doba svůj půvab, ale když budeme pořádně hledat,
snad najdeme něco pozitivního i na současnosti.
Noviny obvykle netisknou vědecké studie a novináři chtějí
v dnešním uspěchaném světě zaujmout naši pozornost jedním
alarmujícím faktem. Jakousi ikonou globálního oteplování se tak

staly emise skleníkových plynů. Jakoby ty byly jediným původcem (a člověk výhradním producentem) všeho zla a jejich
snížení vyřešilo problém. B. Lomborg dokazuje, že tomu tak
určitě není a pokud zvolíme cestu Kjótského protokolu, vybereme vlastně to nejnákladnější a nejméně přínosné řešení
problému.
Velmi zajímavý je v tomto ohledu příklad měst jako tzv.
tepelných ostrovů. Vědecké studie prokázaly, že spolu s prudkým nárůstem počtu obyvatel ve městech došlo také ke zvyšování teplot ve srovnání s okolím měst. Tento rozdíl činí
v případě některých velkoměst (New York, Londýn) 4 až 7° C za
sto let. Tedy rozdíl, který je ve srovnání se slibovaným zvýšením
teploty v důsledku globálního oteplení naprosto katastrofální.
A přesto se s ním obyvatelé měst dokázali vypořádat. Ukazuje
se, že adaptace je fenomén, který bychom rozhodně neměli
podceňovat.
Ostatně když se chvíli zdržíme u problému vysoké teploty ve
městech, nabízí B. Lomborg několik jednoduchých a poměrně
levných způsobů, jak vysokou teplotu ve městech výrazně
zredukovat – výsadbou městské zeleně a natřením asfaltu
a budov bílou barvou.
Ekonomika, porovnání nákladů a přínosů se prolíná oběma
knihami B. Lomborga. A už jen proto stojí obě knihy za přečtení
a za pořádnou dávku zamyšlení. Většina úloh totiž mívá více
řešení a je rozumné, když zvolíme to levnější a účinnější. Dílo
B. Lomborga tedy chválíme.
Tento „skeptický ekolog” má kromě fanoušků také spoustu odpůrců a nesmiřitelných nepřátel. Možná ale i pro ně může být
studium jeho prací podnětem pro trochu jiný a pravděpodobně
objektivnější pohled na svět kolem nás.
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Letecký pohled na Pražskou botanickou zahradu v Tróji s přírodní památkou Havránka. Vpravo Trojský zámek a vinice sv. Kláry
CITES

Prahy spadá Trojská kotlina do starosídelní oblasti, kde sídlili
a hospodařili lidé od samých počátků zemědělství v mladší
době kamenné. Pozůstatky jejich hmotné kultury nacházíme
na různých místech, zvláštní zmínku zasluhuje hradiště Farka
nad Podhořím.
Později se zde rozvíjelo příměstské osídlení v podobě četných
samot, jejichž názvy se dodnes zachovaly. Tehdy zde kvetlo
především sadařství a vinohradnictví. Zmínku zaslouží nápadná budova někdejšího vinného lisu Sklenářka, často
považovaná za "katovnu". V současné době zde vznikla
především vilová a rodinná zástavba. Panelová sídliště
naštěstí leží až za horní hranou kotliny. Dnes tvoří Trojská
kotlina přírodní oázu uvnitř pražského intravilánu.
Z řady maloplošných chráněných území je nejcennější
přírodní rezervace Podhoří, kterou tvoří skalní srázy pravého
břehu kaňonovitého údolí Vltavy poblíž ústí Bohnického
potoka. Je zajímavé, že dodnes se zde zachoval původní
přírodní charakter a to přesto, že bezprostřední okolí bylo
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osídleno již v dávné minulosti (keltské oppidum) a místy byl
v minulosti těžen v malých lomech kámen. Dvě maloplošná
chráněná území jsou dnes součástí botanické zahrady. Přírodní památka Salabka byla v minulosti vinicí, dnes je však
toto bývalé využití již zastřeno. Přírodní památka Havránka
je pestřejší a hostí různorodá společenstva, nejen vřesoviště, ale i lesostep a v okolí pramene Haltýř i mokřadní
společenstva.
Trojská kotlina představuje v současné době harmonickou
krajinu s vysokým podílem zeleně, kde se přírodní plochy
střídají s parky a příměstskými lesy, které tvoří rámec zoologické a botanické zahradě. Významným krajinným prvkem
je zde tok Vltavy lemovaný druhotnými luhy. Představuje tak
klidné území s vysokou estetickou hodnotou, které vyvažuje
negativní vlivy sousední souvislé zástavby.
Jistý negativní dopad na přírodní park představuje vybudování řady sídlišť v bezprostředním okolí. Zatím se však zdá, že
příroda se s těmito novými poměry dokáže vyrovnat.

Zkratka CITES označuje úmluvu o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy (angl. Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), v roce 1973
podepsanou ve Washingtonu (Washingtonská úmluva). Od roku
1974 už je ratifikována 180 zeměmi. Cílem konvence je ochránit
ohrožené druhy živočichů a rostlin před vyhubením v přírodě
z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely.
Předmětem dohody jsou opatření k přísné regulaci obchodu
s exempláři vybraných druhů získanými z volné přírody (nebo
produkty z nich vyráběnými, jako např. tygří kožešiny, krokodýlí
kabelky, slonovina, želvovina atd.). Cílem je ochrana zvířat, která
jsou v honbě za krátkodobým ziskem hromadně zabíjena až na
hranici vyhynutí (jako třeba nosorožci pro jejich rohy s údajnými
léčivými a afrodisiakálními účinky) a rostlin, jejichž přírodní
populace jsou decimovány trháním květů, herbářováním či sběrem semen (orchideje, kaktusy apod.). V přílohách úmluvy
CITES jsou opatření odstupňována podle skutečného ohrožení
druhů: V příloze I jsou zahrnuty nejvíce ohrožené druhy, s nimiž

je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán (např. panda velká,
velryba grónská, nosorožci, většina opic či kočkovitých šelem
včetně tygrů a lvů). Příloha II zahrnuje druhy, jejichž obchodování je regulováno a pod přísným dozorem (patří sem např.
populace slona afrického v Botswaně, Namibii, Jižní Africe
a Zimbabwe – ostatní populace jsou zařazeny v příl. I). Příloha III
zahrnuje druhy lokálně ohrožené, u nichž je obchod kontrolován
a omezen pouze v určitých regionech. Tato regulace se netýká
zvířat chovaných v zajetí či pěstovaných rostlin.
Země, z nichž jsou ohrožené druhy obvykle vyváženy, patří k těm
nejchudším a snaží se tím chránit své přírodní bohatství. Bohužel pytláctví nebo navazující obchod zde mohou být jedním
z mála možných zdrojů obživy místních obyvatel. Zatímco ale
pytlák dostane od překupníka za kilogram slonoviny obvykle
80 až 100 dolarů, konečný zákazník platí 2000 až 2500 dolarů.
Není pak divu, že je obchod se zvířaty a výrobky z nich čtvrtým
nejvýnosnějším nelegálním byznysem na světě – hned po obchodu se zbraněmi, drogami a s lidmi.
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Hostivař-Záběhlice
Vyhlášen v roce 1990 na ploše 423 ha.
Navazuje na přírodní park Botič-Milíčov.
Jeho jádrem je zvláště chráněné území Meandry Botiče se
zachovalými ukázkami přirozeně
meandrujícího toku
Botiče s jeho
břehovými porosty.
Součástí přírodního
parku je i Hostivařská
přehrada, která byla
vybudována v letech
1959–1963 a zvláště po
dobudování Jižního Města
se stala jedním z nejvýznamnějších rekreačních areálů
hl. m. Prahy.
Osou přírodního parku je tok Botiče mezi Hostivařskou
přehradou a Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Východní
část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou – jeden z nejvýznamnějších rekreačních areálů v Praze. Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem
Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leží již mimo přírodní
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park), starými sady a dvěma zámeckými parky. Území je ze
všech stran sevřeno výstavbou, ohrožená je zejména část
mezi Hostivaří a Záběhlicemi. Přírodní park navazuje na
přírodní park Botič-Milíčov.
Niva potoka a meandrující tok Botiče je zaříznut do vlastních
aluviálních náplavů hlín a písčitých hlín, štěrkopísky vystupují
pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží pak tvoří
převážně břidličná souvrství ordovického stupně beroun.
Jsou zde vyvinuty nivní půdy, v okrajích ochranného pásma
a okolí přehrady i půdy hnědé.
V roce 1968 byla na ploše 6,7 ha vyhlášena přírodní památka
Meandry Botiče. Zahrnuje koryto potoka a jeho nejbližší okolí
od koruny přehradní hráze až po park Práče v Záběhlicích.
Břehové porosty místy přecházejí v olšinové porosty s blatouchem bahenním, dymnivkou bobovou a dymnivkou
dutou. Úzká niva potoka Botič je lemovaná fragmenty
střemchové jaseniny.
V potoce žije řada druhů ryb, např. pstruh obecný potoční,
okoun říční a cejnek malý. Z obojživelníků je tu zejména
kuňka obecná, ropucha obecná a zelená.
V přírodním parku hnízdí 47 druhů ptáků, mezi jinými sýček
obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá, rákosník zpěvný.
Nepravidelně zde hnízdí např. ledňáček říční a slavík obecný.
Je to nádhera – stříbropěnná Vltava. Promiňte, stříbrný Botič

Vodní nádrž Hostivař, která patří k nejvýznamnějším rekreačním areálům Prahy. Letecký pohled od jihovýchodu

Jejich výskyt ovlivňuje zvýšená návštěvnost území z okolních
sídlišť. Je až s podivem, že stavy ledňáčka říčního se zvyšují.
Z dalších druhů ptáků tu je hnízdiště žluny zelené a žluny
šedé, krutihlava obecného, střízlíka obecného, strakapouda
malého, stehlíka obecného a puštíka obecného.
Na březích Botiče byly nalezeny doklady osídlení již prvních
zemědělců s lineární keramikou z mladší doby kamenné. Na
pravém břehu přehradní nádrže se táhne hřbet Kozince
končící ostrohem, na němž je dokumentováno hradištní
opevnění z pozdní doby halštatské (asi 5. stol. př. n. l.). Hradiště bylo osídleno už v pozdní době kamenné a ve starší
době bronzové, později ještě na počátku 9. století. A své
stopy zde zanechali i Keltové.
Území bylo v minulosti zemědělsky využíváno. Prudší stráně
s mělkou půdou představovaly především pastviny, které
byly ve 20. století nevhodně zalesněny hlavně nepůvodními
dřevinami. Dnes tvoří park přírodní
enklávu uvnitř velkoměstské zástavby. Místy se rozkládají ovocné
sady s podrostem mezofilních luk.
Záběhlický park je stanovištěm některých exotických dřevin. Roste
zde např. jedlovec kanadský.
Na jižně ukloněných svazích s mělkou půdou ojediněle nalezneme
fragmenty xerotermních trávníků.
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Z přírodních hodnot má význam zejména tok Botiče s přirozenými meandry a pásy pobřežní vegetace. Tento úsek je
dnes chráněn v přírodní památce Meandry Botiče. Břehové
porosty tvoří nejčastěji vrba bílá, vrba košíkářská, olše lepkavá, roztroušeně také jilm vaz. Přirozený ráz má také lužní les
a tůně pod Toulcovým dvorem s mokřadní entomofaunou.
Území je i stanovištěm obojživelníků (např. kuňka obecná)
a četných druhů hnízdících ptáků, mezi jinými sýčka obecného. Ve vodě žije poměrně bohatá rybí fauna a někteří
měkkýši.
Celý prostor ovšem trpí blízkostí městských čtvrtí i splachy
z obce Hostivař, což podporuje ruderalizaci většiny stanovišť.
Na jeho okraji u sídliště Košík se nachází Středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Je to památkově chráněný
soubor budov, jejichž historie sahá až do 14. století. Za
minulého režimu objekt postupně chátral. V 90. letech
minulého století začala dlouhodobá
oprava celého areálu. Od r. 1994 je
zde Ekologické centrum Toulcův
Meandry Botiče
dvůr – jedno z nejvýznamnějších zařízení ekologické výchovy v Praze.
Územím dnes vede naučná stezka
„Povodím Botiče", jejíž trasa začíná
u vchodu do Toulcova dvora a na své
trase vede po březích Hostivařské
přehrady.
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Klánovice-Čihadla
Vyhlášen v roce 1991 na ploše 2 222,8 ha.
Rozlehlý komplex klánovických lesů s několika zvláště
chráněnými územími ve vazbě na
Počernický rybník, který
je také maloplošným
chráněným územím.
Přírodní park tak
představuje
přírodovědecky
pozoruhodný komplex
a zároveň velmi důležitý
rekreační areál.
Nejrozlehlejší pražský přírodní park je výjimečný i tím, že
většinu jeho plochy zaujímají lesní komplexy, přičemž některé z nich jsou součástí evropsky významné lokality v rámci
Natura 2000. Důležitou součástí přírodního parku je i pro
svoji velkou rozlohu přírodní rezervace Klánovický les. Byla
zřízena k zachování cenných lesních společenstev. Je tu
bezkolencová březová doubrava, biková doubrava a černýšová dubohabřina biková. Zajímavý je výskyt břízy pýřité
a jejích kříženců s břízou bělokorou. Bohatá je avifauna s kání
lesní, jestřábem lesním a puštíkem obecným.
Divoká příroda v přírodní rezervaci V Pískovně

Tento lesní komplex míval jednu z nejhorších pověstí mezi
lesy České republiky. Není divu, byla to vlastně rozsáhlá
přírodní překážka na důležité přístupové cestě do Prahy – a tu
využívaly nejen přírodní živly. Bylo zde operační pole nejrůznějších lapků a je až s podivem, že si centrální moc neporadila s kriminalitou na důležité zemské silnici. Jedna
z nejstarších zmínek o loupežnících pochází už z roku 1142,
kdy dal kníže Vladislav les vyčistit – od loupežníků. V 17.
století tady pobýval i známý lupič Petrovský se svou tlupou,
dostal se i do české kultury (Zvířátka a Petrovští).
Většina rozlohy lesa je v majetku Lesů ČR, s. p. Menší část
(132 ha) spravují Lesy HMP a ty jsou spravovány podle zásad
trvale udržitelného hospodaření v lesích. Od roku 2007 je
hlavní město Praha držitelem mezinárodního lesnického
certifikátu Forest Stewardship Council, který by měl zajišťovat ekologické hospodaření směřující k dosažení přírodě
blízké skladby lesních porostů. V rámci tohoto hospodaření
jsou v porostech ponechávány doupné stromy, které jsou
důležitým stanovištěm přírodovědecky hodnotných druhů
bezobratlých a ptáků. Komplex Klánovického lesa a Xaverovského háje je chráněn také jako evropsky významná lokalita
soustavy Natura 2000 Blatov a Xaverovský háj.
V přírodní památce Xaverovský háj je chráněna mozaika
zachovalých lesních společenstev. Jsou to převážně acidofilní a bezkolencové doubravy, lipové a habrové doubravy.
V předbělohorské doby byly zdejší lesní komplexy majetkem
rodu Čejků z Olbramovic. Později se majitelé střídali. Až do
první pozemkové reformy byl Xaverovský háj jako součást
velkostatku Dolní Počernice v majetku rodiny Dercsenyi.
V roce 1923 velkostatek koupila pražská obec. Správa přešla
později na Státní lesy. Od roku 1998 však docházelo postupně
k přechodu jednotlivých parcel do majetku Hlavního města
Prahy a tento proces byl roku 2002 dokončen. Tato úprava
majetkových poměrů by měla do budoucna zajistit zlepšení
přírodních hodnot území, bude se však jednat o pochod
trvající celá desetiletí.
Hnízdí zde celá řada ptačích druhů jako je pěnice černohlavá,
budníček větší, žluna zelená a sedmihlásek hajní. Vyskytuje
se zde téměř 20 druhů savců, mj. několik druhů netopýrů,
kuna lesní a myšice křovinná.
K nejfotogeničtějším chráněným územím nejen tohoto přírodního parku, ale celé Prahy, patří přírodní rezervace
V Pískovně, která se rozkládá mezi Rokytkou a Svépravickým
potokem. V poměrně nedávné minulosti zde skončila těžba
v pískovně a území bylo poměrně rychle zatopeno. Vznikl tak
biotop, který zvláště za podzimních mlh připomíná šumavská
blata. V území převládají mokřadní druhy rostlin jako kosatec
žlutý, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice nedošáchor či
dvojzubec trojdílný. Druhově pestří jsou zdejší obojživelníci –
a tak kromě skokana zeleného a skřehotavého tu najdeme
i skokana štíhlého a ropuchu obecnou. Místo je významnou
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Počernický rybník – akvarel (56 x 35 cm) – Karel Vávra 1998

tahovou zastávkou a hnízdištěm mnoha druhů ptáků
vázaných na vodní plochu a mokřady jako je moudivláček
lužní, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá či
volavka popelavá. Největší rybník na území Prahy je chráněn
jako přírodní památka Počernický rybník. V mělké přítokové
části rybníka jsou vysoké ostřicové porosty s dominantní
ostřicí dvouřadou. V litorálu rybníka roste rákos obecný,
orobinec úzkolistý a chrastice rákosovitá. Z vodní vegetace
můžeme jmenovat šejdračku bahenní. Vyskytuje se zde
několik druhů obojživelníků, mj. skokan zelený a skokan
štíhlý.
Rozlehlá vodní hladina láká četné druhy ptáků, kteří zde mají
tahovou zastávku a mnohé druhy zde hnízdí. Uvést můžeme
např. potápku roháče, kachnu divokou, lysku černou a slípku
zelenonohou. Na hrázi je porost starých dubů a lip, z nichž
některé dosahují velkých rozměrů a jsou tvarově zajímavé. Ve
východní části na pravém břehu rybníka jsou rozsáhlé
porosty vrb s několika
druhy jako je vrba popeV Pískovně
Xaverovský háj
lavá či vrba trojmužná.
Území, na němž se Počernický rybník nachází,
bylo ovlivňováno lidskou
činností již od pravěku.
Z doby řivnáčské kultury
je doloženo osídlení na

Počernický rybník

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
PŘÍRODNÍHO PARKU
KLÁNOVICE-ČIHADLA

svazích nad východní částí rybníka. Pozdější osídlení je i z blízkosti Rokytky v severozápadním okraji nynější obce; další
souvislé osídlení dokládá i rozlehlé sídliště lidu únětické
kultury z doby bronzové. Ve středověku tudy vedla důležitá
zemská cesta vedoucí do Prahy.
Počernický rybník byl vybudován ve druhé polovině 15.
století, okolní krajina byla převážně zemědělsky využívána,
na Rokytce byl postaven mlýn. Hlavním účelem využití
rybníka byl vždy chov ryb. V 19. století byla u Počernického
rybníka založena prof. Fričem první hydrobiologická stanice,
kde se konala pravidelná pozorování vodní fauny. Byla to
první česká terénní stanice a zároveň první hydrobiologická
stanice na světě. Sklonek 19. století byl obdobím bouřlivého
rozmachu přírodních věd. V českých zemích šel tento výzkum
„Poznání přírodních hodnot Čech” ruku v ruce se snahou
o prosazení české národní identity. V roce 1872 vědci začali
zkoumat naše rybníky, které patří z celosvětového hlediska
k unikátům. Výzkum začal na
táborském Jordáně, později
přišly na řadu třeboňské rybníky. Profesor Frič sledoval
Prameniště
Blatovského
dění ve světě, kde např. v Hopotoka
Cyrilov
Klánovický les
landsku fungovala v terénu
malá
přenosná laboratoř –
Klánovický les
tzv. létací stanice pro výzkum
ryb Severního moře. V květnu
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Počernický rybník na kresbě K. Liebschera z 2. poloviny 19. století

roku 1885 měl Antonín Frič přednášku o této novince
v přírodovědeckém výzkumu a v červnu 1888 byla taková
stanice postavena u Počernického rybníka. Jednu z jejích
výhod představovala blízkost Prahy a snadná dostupnost.
Zařízení bylo proto hojně využíváno a pražské (dnes
chráněné) území bylo místem mnoha v té době pionýrských
vědeckých výzkumů. Pozorování se týkalo planktonu, řas
i rybničního dna. Vzorky byly fixovány a jsou dodnes
v Národním muzeu k dispozici pro revizi. Tento výzkum je
zajímavý také tím, že vlastně začal v době před intenzivním
chovem ryb. Frič došel k závěru, že Počernický rybník svými
přírodními vlastnosti zaslouží spíše označení jezero. V průběhu 20. století však došlo k intenzifikaci chovu ryb.
Počernický rybník pak byl klasický chovný rybník, který se
hnojil a pravidelně docházelo k výlovu.
V 19. století bylo využití tohoto rybníka jiné. Sloužil jako
retenční vodní nádrž pro níže položené mlýny a byly tu
instalovány sádky s rybami pro pražské trhy. V zimě byla
plocha zdrojem ledu pro ledaře, kteří zásobovali především
hospody. Zásoby ledu ve sklepích vydržely dlouhé měsíce
a fungovaly jako přirozené ledničky.
Klasičtí přírodovědci 19. století si všímali celé živé přírody.
Ocitujme část z jedné práce: „... V rybníce hnízdily lysky
a divoké kachny... Jak chudou se zde jeví tato zvířena a předce
jest ještě s podivením, že vůbec ptactvo se zde zdržuje, neboť
při západním větru přichází až sem pronikavě páchnoucí dým
lihovaru v Libni u Prahy, který může člověku život ztrpčiti
a jistě vinu nese, že v celém okolí Prahy ptactva ubývá. Boj
idylické přírody s lakotným a bezohledným průmyslem stává
se den ode dne pro tuto beznadějnějším.“ Jak by asi pan
profesor komentoval dnešní situaci, kdy negativních vlivů je
daleko více.
V novější době se území dotklo vybudování státní pražskoolomoucké dráhy, dokončené v r. 1845, i poslední obnova
a rozšíření kolejiště při výstavbě železničního koridoru
v nedávné době. Násep drážního tělesa zabral část pobřežních porostů, nicméně přispěl ke vzniku tůní mezi tratí
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a levým břehem rybníka, které v současnosti představují
významný mokřadní biotop. Dalším hrubým zásahem do
přírodního prostředí byla stavba přemostění východní části
rybníka při budování dálničního napojení D8 a D11 na Jižní
Spojku. I když stavba mostních pilířů bezesporu znamenala
velmi hrubé narušení celého biotopu, po dokončení stavby
(od r. 1993) došlo k regeneraci litorálních porostů pod
mostem a k částečnému návratu ptactva do nich, i k osídlování prostorů na vrcholu pylonů těsně pod mostem
(poštolky). V r. 2004 na podzim byl rybník vypuštěn a v následujícím období 2005–2006 zde probíhaly rozsáhlé úpravy:
oprava hráze a bezpečnostního přelivu, úprava břehů,
vyčištění a odbahnění dna. Součástí úprav bylo i vybudování
ostrůvku uprostřed rybníka s lagunkou uprostřed, a tří lagun
v rákosinách ve východní části. Tyto lagunky v rákosinách
i ostrůvek znamenají výrazné zlepšení biotopu pro ptactvo
i další živočichy.
Byly provedeny i výsadby mokřadních rostlin podél severního
břehu rybníka, které měly zpevnit upravený břeh a zabránit
erozi; z hlediska původního biotopu, jeho ochrany i zásahu do
rozšíření genotypů ohrožených druhů rostlin to ovšem nelze
hodnotit jako přínos. Prostor původního zámeckého parku je
veřejnosti přístupný a navazuje na zrenovovaný zámecký
areál. Také zde byly v souvislosti s opravami hráze rybníka
provedeny úpravy – výtoky z rybníka opraveny a zpevněny,
regulovány břehy prostředního potoka vytékajícího z rybníka
a osázeny mokřadními rostlinami. Byl srovnán terén okolo
potoka.

Mapové zdroje
Na internetu jsou dostupné aktualizované informace o mapách zvláště chráněných území v Praze:
Atlas životního prostředí v Praze prezentující mapové informace o stavu a ochraně životního prostředí v Praze
www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
zpřístupňuje mapy chráněných území na adrese:
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotnihoprostredi/cs/ochrana-prirody-a-krajiny
Na stránkách Mapy.cz v sekci „Turistická” jsou zakresleny
mapy chráněných území: http://www.mapy.cz/turisticka
Rovněž AOPK ČR na svých webových stránkách
http://drusop.nature.cz shromažďuje mapové informace
o chráněných územích v České republice. Ke každému
evidovanému chráněnému území je k dispozici zákres
hranic do podrobného mapového podkladu včetně dalších
geografických informací.
Podzimní nálada na postranní hrázi Počernického rybníka
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Modřanská rokle-Cholupice
Vyhlášen v roce 1991 o rozloze 1707,5 ha.
Území přírodního parku se nachází v prostoru obcí
Modřany, Komořany, Písnice, Cholupice a Točná.
Jádrem tohoto přírodního parku
je rozlehlá přírodní
památka Modřanská
rokle, která
představuje
geomorfologicky
pozoruhodný útvar
a zároveň oblíbený
rekreační areál. Území
doplňují pozemky v okolí
Cholupic, které si dosud uchovaly
svůj přírodní charakter a vlastně nic nenaznačuje, že se
nachází v těsné blízkosti města.
Geologické podloží přírodního parku tvoří z větší části
břidlice a droby štěchovické skupiny starohor. V přírodní
rezervaci Šance se kromě toho vyskytují kyselé vulkanity
davelského souvrství, které patří ke kralupsko-zbraslavské
skupině starohor. Zajímavým geologickým fenoménem je
závistský zlom, který probíhá od Závisti k Modřanské rokli.
Podél něj byly nasunuty horniny proterozoika na mladší
Prosluněný podzim v přírodní rezervaci Šance

letenské souvrství ordoviku. Východně od přesmyku se
nalézají vrstvy starohorní, západně potom prvohorní.
Geologická stavba je pestrá a zahrnuje např. dobříšské
slepence proterozoika v Modřanské rokli. Vystupují ve
svazích po obou stranách cesty, přibližně 300 m pod hrází
retenční nádrže. Jedná se o nejlepší výchoz těchto slepenců v
Praze. Nejstarší horniny v Modřanské rokli vznikly ve
starohorách, tedy před více než 500 mil. let. V té době se zde
rozkládalo moře, na jeho dně se ukládaly sedimenty,
především droby, břidlice a prachovce. Tyto horniny jsou
odkryty v několika opuštěných lomech.
Na konci starohor začaly horotvorné pochody tzv. kadomského vrásnění, což vedlo k ústupu moře z území Prahy
na dobu nejméně 55 mil. let. Na počátku prvohor (v kambriu)
byly Modřany souší, ale již v další geologické éře (ordoviku)
vznikla nová mořská pánev. Na starohorní usazeniny se tak
začaly ukládat horniny prvohorní – pískovce a břidlice. Ordovické horniny vycházejí na povrch např. podél potoka na
západním konci Modřanské rokle. V devonu probíhalo hercynské vrásnění, v jehož důsledku moře opět ustoupilo
z pražského území. Půdy jsou vyvinuty především jako
mezotrofní kambizemě, na svazích jsou zastoupeny rankery.
Na území přírodního parku je několik maloplošných chráněných území.
Přírodní památka Cholupická bažantnice – jde o lesní
komplex 1 km na jihovýchod od obce Cholupice o výměře
13,78 ha – smíšený listnatý les s převahou dubu letního
s příměsí lipy srdčité, jasanu ztepilého, habru obecného
a javoru klenu, v keřovém patře hloh, svída, líska. V chráněném území byl v minulosti rybník na prameništích (je
dosud zachována hráz), později byl zrušen a území bylo
využíváno jako bažantnice.
Přírodní památka Modřanská rokle – zahrnuje údolí
Libušského a Písnického potoka mezi Písnicí a Modřany
o výměře 124,88 ha. Chráněn je krajinný celek tvořený
zalesněným skalnatým zářezem potoka s geologickými odkryvy. Má význam zejména krajinářský.
Až do počátku 20. století bylo toto údolí převážné bezlesé,
pokryté pastvinami s teplomilnými stepními rostlinami.
Podél potoků se rozkládaly vlhké louky s olšemi a vrbami.
Situace se změnila po první světové válce, kdy území začalo
být postupně zalesňováno. Byly však zvoleny nevhodné
dřeviny, především akát, kterému se na suchých místech daří.
Je to strom kvetoucí krásné vonicím bílým květem, ale má
schopnost vytlačit původní rostlinstvo. Na jižním svahu rokle
proto dnes nalezneme převážné akátinu, v jejímž podrostu
přežívá pouze bez černý a několik plevelných druhů bylin.
V rámci dalších zalesňovacích akcí byly použity i jiné,
v Modřanech nepůvodní dřeviny jako borovice lesní, smrk
ztepilý či modřín opadavý, z cizokrajných druhů dále borovice
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černá a dub červený. Z druhů pro
Prahu domácích byly použity
hlavně habr obecný, dub letní, lípa
srdčitá a jasan ztepilý. Umělým
zalesněním tak nevznikl les jako
ekosystém, ale pouze jako dřevinná kultura na nelesní půdě.

Modřanská rokle

Šance

V současnosti je na většině území
již lesní ekosystém vyvinut a nalezneme zde asi 40 druhů dřevin.

Cholupická
bažantnice

druhů Chennium tuberculatum,
Centrotoma lucifuga a C. penicillata z čeledi Pselaphidae, žijících
zde u mravenců druhů Tetramorium caespitum a Tapinoma erraticum. Tyto druhy již vymizely, ač
hostitelé – mravenci zde stále
ještě jsou. Je to patrně hlavně
důsledek trvalého zastínění lokalit
plošnou výsadbou lesa na bývalých bezlesých pastvinách. Z velkých brouků je zde chráněný roháč
obecný.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍHO PARKU
Podél Libušského a Písnického
MODŘANSKÁ ROKLE - CHOLUPICE
potoka se nachází nejcennější porost, tzv. ptačincová olšina, tvořený olší lepkavou, vrbami, jasanem ztepilým, místy také Přírodní památku U Závisti tvoří skalní výchozy v zářezu
topolem černým, javorem mléčem a klenem. Svahy údolí silnice vedoucí po pravém břehu severně od mostu Míru přes
jsou porostlé nevhodnými dřevinami, které stále převažují. Vltavu ke Zbraslavi. Území o výměře 0,71 ha leží v těsné
V posledních letech probíhá výměna cizích dřevin za původní blízkosti západní hranice přírodního parku.
a obnova stepních společenstev.

Modřanská rokle poskytuje útočiště asi 50 druhům ptáků,
z nichž více než polovina zde hnízdí. Typickými ptačími
obyvateli lesa jsou celoročně šplhavci, které spatříme při
hledání hmyzu na kmenech starých stromů. Dravci jsou
zastoupeni jestřábem, kání lesní a poštolkou obecnou.
Z hlodavců je nám nejznámější veverka obecná, ty ostatní
spatříme jen stěží. Velmi hojné jsou myšice. V březích potoků
a rybníků si hloubí chodby hryzec vodní. Hmyzožravce
zastupuje ježek západní a rejsek obecný.
Přírodní rezervace Šance sousedí s archeologickou lokalitou
Závist. Rozkládá se na pravém svahu hluboce zaříznutého
údolí Břežanského potoka. Jsou zde zachovalé doubravy
několika přirozených typů na mělkém podloží se skalními
výchozy.
Lokalita pod označením "Závist" byla kolem r. 1900
nejznámější entomologickou lokalitou v okolí Prahy. Byl to
hlavně výskyt několika druhů drobných rezavých broučků
Historické vyobrazení údolí od Dolních Břežan k Závisti.
Nickerlova skála – K. Liebscher, 2. polovina 19. století

Archeofyty a neofyty
Archeofyty a neofyty říkáme rostlinným druhům, které jsou
v našich krajích nepůvodní – někdy se také souhrnně
označují jako antropofyty. Na rozdíl od přirozeně se
vyskytujících druhů, současné rozšíření antropofytů na
našem území má na svědomí člověk, ať již se jedná o záměrně vysazené a následně zplaněné druhy, nebo
neúmyslně zavlečené (plevele apod.). Významný je fakt, že
nepůvodní druhy české flóry dnes představují nejméně
1/3 všech druhů, s nimiž se u nás můžeme setkat ve volné
přírodě, kde alespoň přechodně zplaňují.
Hlavní rozdíl mezi archeofyty a neofyty spočívá v době jejich
zavlečení: zatímco archeofyty, jak už název napovídá, se na
našem objevily již dávno (jejich přistěhovalectví lze datovat
už od starověku nebo středověku), zavlečení neofytů je
prokazatelně novověkou záležitostí. Pro zjednodušení se
jako časová hranice mezi oběma skupinami uvádí rok 1500
(klíčovou událostí bylo pochopitelně objevení Ameriky
a následný rozmach zámořských plaveb). Toto časové
rozdělení odráží tedy do značné míry i geografický původ
těchto rostlin: většina archeofytů pochází ze Středomoří či
Blízkého Východu a často se mezi nimi vyskytují rostliny
odedávna pěstované (pšenice, oves, mák setý, len setý)
nebo rozšiřované společně s osivem (chrpa modrák,
kokoška pastuší tobolka, mák vlčí).
Neofyty (tedy druhy zavlečené po objevení Ameriky)
zahrnují všechny rostliny původní v tzv. „Novém světě“, tedy
dovezené z amerického kontinentu (kukuřice, rajče,
brambor …) nebo Oceánie, ale také mnohé druhy z Dálného
Východu (také třeba tulipány, pupalky, tymián či puškvorec
obecný). Mezi neofyty, jejichž počet vlastně dosud stále
roste, patří také většina agresivně se chovajících tzv.
invazních druhů (včetně křídlatek nebo bolševníku velkolepého – viz příslušný box na toto téma).
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Rokytka
Vyhlášen v roce 1990 na ploše 136,5 ha.
Osou tohoto přírodního parku je potok Rokytka, který
představuje kromě Vltavy a Berounky
nejdelší vodní tok na území
Prahy (délka toku
36,2 km, z toho 31,5
km na území Prahy).
Součástí přírodního
parku je zvláště
chráněné území Mýto
s pozoruhodnými
geomorfologickými jevy
(boční eroze Rokytky)
a naopak jeho součástí není objekt zámku
a obory v Kolodějích.
Přírodní park se nachází na území městských částí PrahaNedvězí, Praha-Královice a Praha 22. Jeho osou je říčka
Rokytka. Ochrana byla vyhlášena v roce 1990. Leží při
východní hranici pražského území a vyznačuje se velmi

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

protáhlým úzkým tvarem, který je dán mělkým údolím
Rokytky zaříznutým do bezlesé zemědělské krajiny Říčanské
plošiny. Je škoda, že místy nebyli vyhlašovatelé velkorysejší
a nezahrnuli do ochrany větší plochu. Údolí je zahloubeno do
břidlic a drob mladších starohor štěchovické skupiny. Jen na
severním konci parku u Hájku vystupují břidlice a pískovce
spodního ordoviku. Z půd převažují kambizemě a hnědozemě, na údolních svazích s ploškami rankerů. Jižní konec
leží u Radešovic a Pacova, severní tvoří okraj Kolodějské
obory. V přírodním parku se rozkládají dvě menší vesnice –
pražské části Nedvězí a Královice, na severu pak na levém
břehu Rokytky Hájek.
Rokytka pramení jihozápadně od Tehovce. U osady Vojkov
(administrativně součást Tehovce) se zleva vlévá Bublavý
potok a o kilometr dál bezejmenný potůček od Tehova. Na
dalším toku patří k jejím přítokům mj. i Říčanka. Do slepého
ramene Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí
Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem. Délka toku činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze).
Plocha povodí je 140,33 km². Průměrný průtok u ústí je
0,39 m³/s. Spolu s Vltavou a Berounkou patří Rokytka k největším vodním tokům na území Prahy.
Je zajímavé, že právě o Rokytce máme jednu
z nejstarších zpráv v české literatuře. Kristiánova
legenda podává nejstarší výpověď o povodni na
Rokytce z roku 938 (po vraždě sv. Václava z příkazu jeho bratra Boleslava I.): „I přišli v noci, vzali
přesvaté tělo, a naloživše je na vůz, jeli až přijeli
k potůčku, jenž slove Rokytnice (dnes Rokytka).
A ejhle, voda byla tak vystouplá, že i přes břehy se
valíc všechny lučiny zaplavila a těm, kteří svaté
tělo přiváželi, nezbývalo naděje kromě smrti. Ale
když v takové tísni byli, přišlo jim na mysl, aby
prosili samého blaženého Václava, by se nad nimi
smiloval…” A tak nakonec vše dobře dopadlo.
Vzhledem k tomu, že Rokytka protéká převážně
zemědělskou krajinou, je vlastně až s podivem,
kolik přírodních hodnot se zde zachovalo – bude
o nich zmínka v dalším textu. Kromě toho se však
jedná o krajinu, která byla osídlena již před mnoha staletími a tak je zde také mnoho historických
objektů a kulturních památek.
Dále po toku, přibližně kilometr od středu obce,
se nachází kostel sv. Markéty. Architektonicky
zajímavá stavba stojí na ostrohu asi 30 metrů nad
Rokytkou a tvoří zajímavou dominantu zdejší krajiny. Na místě kostela stávalo rozsáhlé středověké
I divočící řeka si občas potřebuje odpočinout –
Rokytka v přírodní rezervaci Mýto. Mimochodem
staré slovanské slovo rokyta znamenalo vrbu

166

Přírodní rezervace Mýto. Letecký pohled na zalesněné údolí Rokytky od jihovýchodu. V pozadí vpravo Pacov

hradiště z doby Přemyslovců. To patří mezi nejdéle známá
sídla v Čechách. Plocha hradiště má tvar nepravidelného
čtyřúhelníku a má výměru přes 7 hektarů. Západní centrální
část hradiště vymezuje obloukovitý vnitřní val. Je přes sedm
metrů vysoký a na úpatí 15 metrů široký. Je pozůstatkem
hliněné hradby zpevněné kamennou zdí. Nejlépe přístupné
bylo hradiště od východu a tady byla vybudována mohutná
hradba, která se částečně dodnes zachovala. Tento
obloukovitý vnější val dosahuje výšky deset metrů a pří úpatí
má šířku 16 metrů. Terénní vlna před ním je
zbytkem příkopu, který představoval další
obranný prvek. Hradiště u sv. Markéty je příkladem opevnění, které vzniklo v rámci přemyslovského státu a představovalo významný
opěrný bod ve směru k původně Slavníkovské
Libici. V dalších staletích po stabilizaci přemyslovského státu ztratilo hradiště svůj vojenský
význam, zaniklo a výstavba se přesunula do
Královic.
Na románských základech byl na ostrožně
vystavěn gotický kostel. Pověst praví, že královna
Guta (Jitka), dcera Rudolfa Habsburského
a manželka českého krále Václava II., žila na
královickém hrádku (zde je ještě řeč o bývalém
hradišti). Zde se jí roku 1296 narodila dcera
Markéta a na její počest dala královna Guta

přestavět hrad na kostel a nechala ho zasvětit sv. Markétě.
Tato pověst není ale bohužel doložena žádným historickým
pramenem. Neexistuje doklad, kdy a kým byl kostel
sv. Markéty postaven. S jistotou můžeme říct, že první zmínka
o kostele je až z roku 1364 a víme dále, že princezna Markéta
se provdala za Boleslava, knížete vratislavského a lehnického,
a zemřela ve věku 26 let roku 1322 v Hradci Králové při
porodu syna Mikuláše. Oba jsou pochováni v královské
hrobce na Zbraslavi s dalšími členy své rodiny.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
PŘÍRODNÍHO PARKU
ROKYTKA

Současný vzhled kostela pochází až
z barokní doby. V roce 1739 byl pověřen přestavbou kostela českobrodský stavitel Tomáš V. Budil. Při
této přestavbě byla s největší pravděpodobností věž snížena o jedno
patro a vrchol byl upraven do dnešní
podoby.
Na dalším toku Rokytky se pak
rozkládá rozsáhlá obora kolodějského zámku, u jejích zdí hranice
přírodního parku končí.

Mýto

Park představuje úzký pás zpestřující jinak jednotvárnou polní krajinu,
která se táhne po jeho obou stranách. Z hlediska ekologického představuje typický stream-koridor, tj.
167

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

v české kulturně přeměněné krajině poměrně vzácný. Údolí
Rokytky tak představuje jiný svět, který bychom při průchodu
okolní, po staletí zemědělsky využívanou plochou krajinou,
ani nečekali. Mělké potoční údolí má zachovaný původní
charakter s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou
na svazích, s luční nivou a suchomilnou skalní vegetací na
výchozech skalek.
Přírodní rezervace slouží jako útočiště druhů, které mizí
z okolní zemědělsky využívané krajiny. K zajímavým druhům
patří koniklec luční český a křivatec český. Z motýlů tu
můžeme vidět například otakárka ovocného, okáče rosičkového či okáče skalního. Z ptáků zde hnízdí např.
budníček lesní, králíček obecný a šoupálek dlouhoprstý.
Přírodovědecký průzkum tu zaznamenal 22 druhů savců, mj.
rejska malého, norníka rudého a hrabošíka podzemního.
Na Rokytce se rozkládá řada menších rybníků, které zlepšují
mikroklima okolní krajiny a v minulosti byly i důležitou
součástí hospodářského využívání oblasti.
Při ichtyologickém průzkumu zde byla zjištěna řada druhů
ryb. K nejhojnějším patří plotice obecná.

Údolí Rokytky u Královic, v pozadí kostel sv. Markéty
(kresba K. Liebschera z 2. poloviny 19. století)

Druhy (zvláště) chráněné
Podzim v přírodní rezervaci Mýto – akvarel (52 x 35 cm) – Karel Vávra 1998

údolí s vodním tokem umožňujícím šíření různých rostlin
i živočichů, kteří se jinak v okolí nevyskytují. V našem případě
jde o druhy šířící se z vlhčí, chladnější pahorkatiny na jihu
směrem do nižší, odlesněné oblasti dále na severu.

že právě ve 13. století svým významem zastínila blízké
slovanské hradiště. Největší památkou je 20 metrů vysoká
gotická tvrz, jejíž počátek se klade do 13. století. Na návsi jsou
staré lípy, které se však svým stářím nemohou s gotickou tvrzí
rovnat. Památné stromy – lípu a dub, najdeme i v nedalekém
Nedvězí, které je rovněž součástí přírodního parku.

290

Nad severním okrajem přírodního parku se rozkládá obora
zámku v Kolodějích. Do přírodního parku nebyla zahrnuta,
neboť zámek byl v minulosti využíván pro vládní účely (letní Největší přírodní hodnotou této oblasti je přírodní rezervace
sídlo prezidenta T. G. Masaryka, později sloužil pro výjezdní Mýto, která se táhne jižně od obce Nedvězí. Tvoří ji údolí
zasedání československé a české vlády). V nedávné době se Rokytky s přirozeně zalesněnými svahy a údolními loukami.
stal zámek i přilehlá obora předmětem restituce. Doufejme, Ve stěnách údolí jsou výchozy starohorních modrošedých
že přinejmenším obora bude
břidlic štěchovické skupiny, které
Plánek slovanského hradiště u sv. Markéty
zpřístupněna veřejnosti. V každém
mají místy silnou příměs písku.
případě se jedná o největší lesní
Vzhledem k tomu, že se jedná
a přírodně krajinářský komplex
300
o poměrně měkké horniny, jsou
v širokém okolí, který by měl být
většinou svahy údolí pozvolné.
posuzován mj. v kontextu s naRokytka si zde razí svoji cestu
hradiště
Královice
Markéta
vazujícím přírodním parkem. Zde
(Šance)
poslušna pouze zákonů gravitace
se také nalézá možná nejstarší
a tak zde můžeme pozorovat přisv. Markéta
295
památný strom na území hl. m.
300
rozeně meandrující tok. Řeka teče
Prahy – dub Karla IV.
ve svých vlastních náplavech a tak
V přírodním parku leží také obec
Královice, jež je poprvé připomínána v r. 1207. Je pravděpodobné,
168

280

0

100

200 m

290

si zvláště za povodní vytváří čas od
času nové koryto. Jedná se o tzv.
divočení řeky, což je jev, který je

Sousloví „chráněné druhy“ se používá v kontextu ochrany
stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Přesněji, jde o druhy zvláště chráněné – všechny
druhy rostlin a živočichů, které se u nás vyskytují, jsou totiž
podle tohoto zákona obecně chráněné. To v praxi
znamená, že není dovoleno ohrožovat existenci jejich
populací ničením, poškozováním, nadměrným sběrem či
odchytem.
U vybraných (zvláště chráněných) druhů, stanovených
prováděcí vyhláškou, jsou pak navíc upraveny další
ochranné podmínky. Vyjmenované rostliny je kupř. zcela
zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo
jinak rušit ve vývoji. Chráněné živočichy je pak zakázáno
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat,
případně jinak škodlivě zasahovat do jejich přirozeného
vývoje. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat ani jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.
Zvláště chráněné druhy rostlin i živočichů je také zakázáno
držet, pěstovat či chovat, dopravovat, prodávat či vyměňovat. Za zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů lze
vyhlásit druhy, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či
kulturně velmi významné. Tyto druhy se pak podle stupně
jejich ohrožení člení na tři kategorie: kriticky ohrožené,
silně ohrožené a ohrožené. Ne vždy však kategorie zákonné
ochrany nějakého druhu odpovídá jeho skutečnému
ohrožení v přírodě. Částečně je to způsobeno „politickým“
zájmem, chránit hlavně nápadné a atraktivní druhy (lilie,

vstavače, motýli, ptáci, šelmy). Druhým důvodem je pak skutečnost, že i v přírodě probíhají neustálé změny a ohrožení
různých druhů se tak v čase (někdy poměrně rychle) mění.
Historicky byly požadavky na ochranu druhů spojovány hlavně
s jejich nadměrným využíváním (u rostlin např. trháním do kytic
či jako léčivých bylin, vykopávání do skalek). V poslední době
naopak sílí ohrožení druhů změnami jejich biotopů (často
vlivem příliš intenzivního hospodaření nebo naopak jeho
nedostatku, zarůstání, znečišťování apod.).
Vzhledem ke složitosti legislativních procesů se u nás ale od roku
1992 (na rozdíl od odborně připravovaných a podle nových
poznatků aktualizovaných červených seznamů – viz box na str.
141) seznam chráněných druhů téměř nezměnil. Výjimkou bylo
několik úprav při zavádění evropské soustavy Natura 2000. Do
roku 2005 u nás totiž nebyly chráněny některé celoevropsky
významné druhy – mj. mlž velevrub tupý (ač jeho mnohem
běžnější příbuzný v. malířský je ve vyhlášce od počátku zařazen
coby kriticky ohrožený druh). Zatím poslední „kosmetickou“
změnou pak bylo vyřazení kormorána velkého ze seznamu
zvláště chráněných druhů v roce 2013. Kdo ví, jestli podobný
osud nečeká třeba bobra evropského, ještě před 20 lety na
většině území ČR vyhynulého, dnes opět na vzestupu. Zařazení
jiných druhů mezi nejpřísněji chráněné je ovšem nezpochybnitelné – příkladem budiž podle vyhlášky kriticky ohrožený
včelník rakouský (v Praze asi nejvzácnější rostlinný druh, s pouhými několika desítkami rostlin na jediné lokalitě výskytu –
ovšem na druhém břehu Vltavy).
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Říčanka
Vyhlášen v roce 1984 na ploše 407,7 ha.
Přírodní park se rozkládá podél Říčanského potoka mezi
Uhříněvsí a Běchovicemi.
Také tento park si dosud
uchoval ráz
venkovské krajiny,
kde se střídají pole,
louky a rybníky
s většími i menšími
lesními porosty.
Součástí parku je zvláště
chráněné území Obora
v Uhříněvsi – komplex
lužního lesa s bohatým keřovým a bylinným patrem.

Říčanka patří mezi dva nejstarší přírodní parky v Praze. Jak již
jméno napovídá, je jeho osou Říčanský potok. Ten pramení
v obci Tehov, tedy mimo území hl. města Prahy a jeho celková
délka činí 21,4 km. Chráněné území začíná až na území
Uhříněvsi. Vzhledem k tomu, že Říčanská plošina má
minimální výškové rozdíly, není divu, že celá oblast byla
využívána převážně zemědělsky a tento charakter si zachovala až do nedávné minulosti. V Uhříněvsi byl vybudován
jeden z nejstarších cukrovarů v Čechách, dnes již zbořený.
Přírodní památka Obora v Uhříněvsi představuje přirozené
zázemí městské aglomerace, v tomto případě stále ještě se
rozvíjející Uhříněvsi. Vzhledem k tomu, že území bylo i v minulých staletích chráněno pro svůj statut obory, je zde
zachován cenný soubor přirozených lesních společenstev,
jakých není na území hl. m. Prahy mnoho. Reliéf krajiny je
velmi plochý, přičemž podklad tvoří převážně uloženiny
čtvrtohor. Na nich se vytvořily nivní, především oglejené
půdy a hnědozemě. Říčanka tu vytváří širokou nivu, na které
se zachoval porost střemchové jaseniny se starými duby.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRAHY

Nachází se zde jeden z nejmohutnějších dubů v Praze,
vyhlášený jako památný strom. Tzv. Hraniční dub je zmíněn již
v hraničním protokolu uhříněvského panství z r. 1662. Jeho
středověký původ je tedy i úředně potvrzen a stáří dokládá
i obvod kmene 512 cm. Na pravém břehu potoka je černýšová
dubohabřina. Z významných druhů zde rostou dokonce
i zástupci našich orchidejí např. kruštík širokolistý. Zajímavý je
i výskyt kosatce žlutého a prvosenky vyšší.
V minulých letech zde probíhal podrobný přírodovědecký
průzkum. Byly zde zaznamenány typicky lesní druhy
bezobratlých živočichů. To dokazuje, že zde byly lesní porosty
nepřetržitě již od středověku (a dříve). Z toho můžeme
vyvozovat, že zdejší porosty do určité míry představují vzorek
toho, jak vypadalo nejbližší okolí Prahy ještě v dobách, kdy
bylo lidí mnohem méně a byli vlastně jen jedním z mnoha
živočišných druhů.
Vzhledem k tomu, že obora je největším lesním komplexem
širokého okolí, představuje významné hnízdiště ptactva a tak
tu můžeme zastihnout krutihlava obecného, sýčka obecného, stejně jako žlunu šedou a strakapouda velkého.
Dále Říčanka protéká zemědělskou krajinou. V minulosti tu
byl rozsáhlý systém rybníků. Vzhledem k tomu, že krajina se
sklání jen nepatrně k severu, byla zde vybudována rozsáhlá
síť umělých kanálů a malých i větších rybníčků. Je pravděpodobné, že začátky tohoto systému byly založeny v 16.
století. V 19. století s rozvojem pěstování řepy cukrovky
většina rybníků zanikla. Zachoval se tzv. Podleský rybník,
který je třetí největší v Praze. Jeho hráz je dlouhá 200 metrů
a má výšku pět metrů. Na hrázi rostou asi 200 let staré duby,
které byly vyhlášeny za památné. Podle místní tradice rybník
budovali turečtí zajatci, to však neodpovídá předpokládané
době vzniku rybníka. Možná se však podíleli na některé z pozdějších oprav díla. Pod hrází je v jádře středověký Podleský
mlýn, který byl v provozu až do 40. let minulého století.
V okolí rybníků jsou rozsáhlé ovocné sady, které krajinu
rozzáří v období květu. Říčanka pak dále vtéká do Dubečka
a Dubče, kde je další maloplošné
chráněné území.
V bezprostřední blízkosti Dubče se
rozkládá přírodní památka Rohožník-lom v Dubči, kterou tvoří dvě
samostatná asi 400 metrů od sebe
vzdálená chráněná území. Pro návštěvníky je zajímavější část nazývaná Rohožník. Její dominantou je
opuštěný lom na skalním hřbetu
Rohožník, kde jsou odhaleny pozoPodleský rybník je zbytkem rozsáhlé
rybniční soustavy, která zde byla ve
středověku
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Přírodní památku Lítožnice tvoří tři obtočné rybníky na Říčanském potoce a přilehlé luční a lesní porosty (pohled od jihozápadu)

ruhodné geologické struktury – mohutné lavice prvohorních
řevnických křemenců nebo tzv. M-vrása.
Na skalách je vyvinut trávník s ovsíkem vyvýšeným a mateřídouškou panonskou. Ve společenstvech drolin roste
chmerek vytrvalý a na hlubších půdách kostřava žlábkatá
a mochna stříbrná. Na výslunných stráních žije mnoho druhů
teplomilných bezobratlých živočichů, z motýlů např. otakárek
fenyklový. Z ptáků můžeme uvést stále
hojnější straku obecnou či kalouse
ušatého.
Rohožník, dříve Rohozný vrch (staročeské
slovo rohoz znamenalo rákos), fungoval
od pozdní doby kamenné (asi 2000 let
před naším letopočtem) po několik tisíc
let jako výšinné hradiště a je dnes chráněnou archeologickou lokalitou.
Zajímavá a přitom tak trochu neznámá je
přírodní památka Lítožnice, která leží
stranou běžných cest severovýchodně od
Dubče. Chráněné území je tvořeno soustavou tří rybníků, přilehlých podmáčených luk a lesních komplexů nad rybníky.
Území je členitější než Obora v Uhříněvsi,

Rohožník lom v Dubči

ale ani tady nevystupují na zemský povrch horniny staršího
geologického podkladu, takže se uplatňují uloženiny
čtvrtohor. Na náplavech a sutích jsou vyvinuty hlubší hnědé
půdy, které přecházejí na podmáčených plochách do
glejových půd.
Z botanického hlediska jsou nejvýznamnější společenstva
vázaná na dostatek vody, především rákosiny, které přecházejí do společenstev vysokých ostřic
a blatouchových luk. Navazující lesní porosty
představují většinou novodobé výsadby, jsou
Lítožnice
zde ale i fragmenty černýšové dubohabřiny.
Najdeme tu kosatec žlutý, prvosenku jarní
i brčál menší.
Z ryb byla vedle běžných druhů (např. hrouzek obecný) zjištěna i slunka obecná.
Bohaté je především společenstvo ptáků
vázaných na vodu. Hnízdí tu moták pochop,
čejka chocholatá, kopřivka obecná a potápka
malá. Na tahu byl zastižen mj. slavík modráček.

Obora
v Uhříněvsi

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
PŘÍRODNÍHO PARKU
ŘÍČANKA

Turistické využívání přírodního parku umožňuje síť turistických cest i naučná stezka
v okolí Dubče.
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Smetanka
Vyhlášen v roce 2009 na ploše 150,1 ha.
Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky
a její údolní nivy. Na jihozápadě hraničí
s Kyjským rybníkem, který
není zahrnut do
přírodního parku.
Středem přírodního
parku se táhne lesnatý
hřeben vrchu Smetanka
(242 m n. m.), svah
U hloubětínské vinice
(Hloub) a svah Pod Hájem
nad osadou Aloisov.
Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park
Klánovice-Čihadla a společně vytváří hlavní území
„zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy
do centra, který se v závěru projevuje vrchem Vítkov
(270 m n. m.) na Žižkově.

Detailní studium zkamenělin umožnilo rekonstruovat
geologický vývoj území, jak se jednotlivé vrstvy ukládaly, jak
se prohlubovalo či naopak změlčovalo mořské dno. Nálezy
různých druhů zkamenělin v jednotlivých vrstvách také
odhalily dynamiku geologického vývoje. Pozoruhodný je tzv.
Pražský zlom. Je to dislokační plocha, podél níž se navzájem
posunovaly rozsáhlé vrstvy hornin. Jedná se o určitou
obdobu sesuvů, se kterými se setkáváme např. po rozsáhlých
deštích na severní Moravě v oblasti flyše. K pohybům podél
Pražského zlomu docházelo v hloubkách Země. Zatím
nemáme přesný nástroj, kterým bychom mohli odhadnout
délku celého procesu, jednalo se však jistě o tisíce let.
Výsledek je však impozantní. Podél zlomu došlo k zaklesnutí
severní kry vůči jižní, takže na ploše zlomu se stýká mnohem
mladší zahořanské souvrství s horninami dobrotivského
souvrství, skaleckými křemenci a dobrotivskými břidlicemi.
V Hloubětíně, kde vycházejí tyto horniny na zemský povrch,
je výška posunu mezi oběma krami minimálně 900 metrů.
Geologický výzkum ukázal, že na některých místech byla
výška posunu dokonce dvojnásobná.

Přírodní park se skládá ze dvou částí, které dělí jedna
z dopravních tepen Prahy – Průmyslová ulice. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242
m n. m.), svah U hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod
Hájem nad osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla. Je zajímavé,
že západním směrem (do centra Prahy) pokračují zelené
plochy (Na Balkáně, Na Krejcárku) a vrcholí úzkým hřbetem
vrchu Vítkov (270 m n. m.), který zasahuje až do samého
centra Prahy.

V okolí hloubětínského zámečku jsou zastiženy dislokační
plochy Pražského zlomu na zemském povrchu ve velmi
instruktivním profilu. Území bylo proto vyhlášeno za přírodní
památku Pražský zlom. Není součástí přírodního parku (leží
v jeho bezprostřední blízkosti), rozhodně však stojí za
návštěvu, neboť ukazuje geologickou stavbu přírodního
parku, na které se geologické síly, které formovaly Pražský
zlom, velmi výrazně podílely. Geologický podklad přírodního
parku tvoří především drabovské křemence, břidlice libeňské
a králodvorské.

Geologické podloží tvoří převážně horniny ordoviku, které se
ukládaly na dně poměrně studeného moře, které se rozlévalo ve starších prvohorách na území dnešní Prahy.
V určitých obdobích se jednalo o depresi protaženou ve
směru jihozápad – severovýchod s nejhlubším prostředím
a s maximální výplní v osní části. Na tento soubor vrstev se
dobře hodí označení pražská pánev.

Vzhledem k tomu, že území přírodního parku bylo poněkud
stranou hlavních tras, zachovalo si dosud rozsáhlé pásy
zeleně v sousedství vodních ploch říčky Rokytky i Hořejšího
a Kyjského rybníka. Nejedná se však o původní přirozené
porosty. Ještě v nedávné minulosti (19. stol. a počátek 20.
stol.) zde totiž probíhala pastva a území mělo podstatně nižší
procento zalesnění.

V té době docházelo k bohatému rozvoji nejrůznějších forem Ve 20. stol. se však změnil styl života s výrazným vlivem na
mořských živočichů, především trilobitů a mlžů. Zástupci přírodní prostředí a nejrůznější oázy zeleně ve městech
těchto populárních zkamezískávají stále větší význam
Cihelna
v bažantnici
nělin byli předmětem studia
jako
útočiště rostlin a živoPŘÍRODNÍ PARK SMETANKA
Vysočany
již od 18. století a v 19. stočichů z okolní krajiny, která je
Hloubětín
letí se o jejich výzkum zaintenzivně zemědělsky vyPražský zlom
sloužil francouzský badatel
užívána. To ostatně pozoJoachim Barrande, kterého
rujeme na většině pražských
osud, či politická situace
maloplošných chráněných
Kyje
zavály do Čech. Zde nakonec
území, která se stávají geHrdlořezy
během několika desítek let
netickými bankami, jejich
vytvořil monumentální dílo,
přírodní hodnoty se zvyšují
kterým proslavil české zkaa jejich význam i na celomeněliny po celém světě.
státní úrovni roste.
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Na území přírodního parku a v jeho bezprostředním okolí
proběhla řada přírodovědeckých průzkumů, např. botanický
průzkum přírodní památky Pražský zlom a jejího okolí.
Při biologickém průzkumu Hořejšího rybníka a jeho okolí
v r. 2006 bylo zjištěno 106 druhů cévnatých rostlin, 7 druhů
měkkýšů, 165 druhů motýlů, z obojživelníků ropucha obecná
a skokan zelený, z plazů slepýš křehký. Ze 14 druhů ptáků
můžeme jmenovat poláka chocholačku a potápku malou.
Z vodních savců uveďme ondatru pižmovou.
V lesních porostech hnízdí např. datel černý, káně lesní a řada
drobných pěvců. Celá oblast je též významným refugiem
organizmů vázaných na vodní biotopy a les s výskytem
mnoha druhů, které jsou zařazeny
mezi druhy zvláště chráněné.

mezi Hořejším a Kyjským rybníkem oblíbeným místem
krátkodobé rekreace. Přírodní park tak představuje krajinářský komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém
centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka
a zároveň důležitý rekreační areál.
V současné době tu není žádné maloplošné chráněné území.
Ochrana území však má rozhodně význam a přírodní hodnoty
se jistě budou postupně zvyšovat. Chce to jen čas a správnou
péči. Závěrem zbývá už jen krátký povzdech, že se nepodařila
při vyhlašování do tohoto přírodního parku zahrnout stará
třešňovka (10 ha) situovaná na pohledově velmi exponovaný
hřeben, který na vlastní Smetanku navazuje ze západu.

Území přírodního parku zahrnuje jen
málo zastavěných částí a tak se kulturní památky nacházejí spíše v jeho
bezprostředním okolí – např. dřevěná
zvonička v Hrdlořezích ze 17. století
nebo usedlost č.p. 2, tzv. Kožíkovský
grunt.
Musíme se samozřejmě zmínit o samotném místním názvu Hrdlořezy,
který je uváděn k roku 1395 a jistě
nevěstí žádnou bohulibou činnost.
Neznamená to však, že by zde v minulosti sídlil nějaký krutý kmen Čechů,
který by vraždil na potkání. Jméno
pochází od nelichotivé přezdívky
obyvatel – „hrdlořezů“ ve významu
rváčů, násilníků. Název svědčí spíše
o tom, že tenhle kout Prahy byl tak
trochu zapomenutý a vlastně až do
20. století si zachoval svůj venkovský
charakter.
Ještě starobylejší jsou Kyje, které se
rozkládají nad Kyjským rybníkem (také
mimo přírodní park). Dle Václava
Hájka z Libočan se tu odehrála již
v roce 794 bitva mezi Čechy a Němci.
Zajímavé je, že kyje si údajně nachystali Němci na Čechy. Nejstarší
památkou je románský kostel svatého Bartoloměje prvně písemně
připomínaný v r. 1306.
Dnes je okolí Rokytky, vlastní zalesněný hřbet Smetanky a lesnaté svahy
Břehové porosty Rokytky vytvářejí
v přírodním parku Smetanka
místy zelený baldachýn
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Ediční poznámka
Málokterá věc je tak jednoduchá jako vydávání knih. Vždyť
v České republice ročně vyjde na dvacet tisíc titulů. Je to
vlastně jen otázka peněz. A tento drobný fenomén zapříčinil,
že v ruce držíte knihu věnovanou přibližně polovině chráněných území Prahy. Nedá se však vyloučit, že tato kniha
bude mít časem bratříčka – publikaci věnovanou chráněným
územím na tom druhém břehu.
Autorem převážně většiny textů 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 chráněná
území pečovat tak, aby chráněné fenomény zůstaly zachovány a dále se rozvíjely.
Plány péče a další informace o přírodě Prahy najdete na
webových stránkách http://portalzp.praha.eu v sekci Zvláště
chráněná území.
Pro podkapitoly popisů většiny chráněných území věnované
péči o chráněné území bylo využito podkladů Ing. Jiřího
Roma. Mnoho dalších informací jsme zařadili do boxů. Jejich
seznam spolu s označením autorů najdete na str. 176.
V široké míře bylo využito leteckých záběrů, přičemž některé
jsou z devadesátých let, další jsou datovány do let
2002–2004. Záběry z quadrokoptéry pocházejí z roku 2014
a v této souvislosti bychom rádi poděkovali panu Miroslavovi UC Kratochvílovi a panu Petrovi Létavci Procházkovi za
laskavou spolupráci.
Autory fotografií najdete na str. 176, stejně jako další
spolupracovníky.
Realizace této publikace nebyla jednoduchá. Na tomto
procesu se podílela řada osob.
Zvláště bychom chtěli poděkovat Ing. Josefu Pavlíkovi,
bývalému řediteli odboru životního prostředí Magistrátu
HMP a všem dalším pracovníkům tohoto odboru, kteří ke
zrodu knihy přispěli. Cennými připomínkami a pečlivými
korekturami značně zkvalitnili text publikace oba spoluautoři
RNDr. O. Bílek a Ing. J. Rom. Za to jim patří zvláštní dík.
Závěrem mi dovolte, abych vyjádřil naději, že se kniha dočká
své druhé části a obě pak přispějí k lepšímu poznání
chráněných území Prahy a zachování jejich přírodních
hodnot.
Koryto Říčanského potoka vede mezi rybníky. (Lítožnice)

RNDr. Jan Němec, editor
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Letecký pohled na kostel sv. Markéty v přírodním parku Rokytka
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