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Anotace
Předmětem této bakalářské práce jsou možnosti využití pražských lesů a lesoparků ve
výuce botaniky, a tak žákům reálně ukázat vyučované dřeviny. Práce je rozdělena na
několik částí. V první části se jedná o popis pražských lesů jako celku a o jejich
obhospodařování. Teprve následně jsou charakterizovány jednotlivé vybrané lesy a
lesoparky jejich historie, rekreace, zastoupení dřevin a věková skladba porostů. V druhé
části práce mapuje vzdělávací programy pro veřejnost organizované Lesy hl. m. Prahy a
možnosti využití již stávajících naučných stezek v metropoli. V poslední části práce je
uveden návrh a zpracování vlastní botanické vycházky do Hostivařského
lesoparku s využitím vlastních pracovních listů.
Klíčová slova
dřeviny, les, lesopark, naučná stezka, pražská příroda

Annotation (The characteristics of Pragues woods and parks and the possibilities
how to use it when teaching botany)
The subject of the attached bachelor degree thesis is to evaluate various possibilities of
usage of Prague's parks and open spaces with the examples of practical teaching tools in
the area of botanical studies. The thesis is divided into separate parts. The first part is
focused on a description of Prague’s parks and open spaces and their management in
general. Some selected parks and open spaces are examined more in detail emphasizing
their specific tree and growth representation and age of species, the park's historical
importance, and possibilities of recreational use. The second part the project maps a
number of particular trails and educational programs available for the public, as
provided by Prague’s department of forestry. In a separate part, there is a proposal for a
guided botanical walk within the park and open space of the Hostivar area- with the use
of attached worksheets.
Key words
woods, forest, parks, nature trail, prague nature
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Úvod
Pražská příroda by se dala uvádět jako specifický a jednotný pojem, ale přitom je
sama o sobě velice členitá. Její členitost spočívá v pestrém geologickém a
pedologickém podkladu, geomorfologické rozmanitosti, podnebí i geografické poloze
Prahy. Z tohoto důvodu je už předem určená k druhové rozmanitosti a celkové pestrosti.
I když území Prahy a jejího okolí bylo po celá staletí člověkem urbanisticky
přeměňováno, tak i přesto si neustále zachovává své specifické a vzácné přírodní prvky.
Do tohoto přírodního území můžeme zahrnout veškerou pražskou zeleň, tedy pražské
lesy, lesoparky, parky a městské zahrady. Příroda hlavního města Prahy se využívá
mnoha způsoby. Zdá se, že nejvyužívanější je k rekreačním účelům, ale použít ji lze
i k edukačním činnostem a samozřejmě funguje i jako „plíce města“. Z těchto důvodů
jsem si vybrala téma pražské přírody se zaměřením na dřeviny. Dle mého názoru je
vhodné ve výuce botaniky využít zdrojů, které máme nablízku, tudíž lesy a lesoparky.
V Praze jsou národní přírodní památky, přírodní rezervace i přírodní parky, které se dají
také využít v rámci výuky biologie, konkrétně botaniky. Samostatně bych do této sekce
zařadila oblasti spadající pod soustavu evropsky chráněných lokalit v programu Natura
2000. V mnoha těchto oblastech můžeme žáky poučit o botanice, historii a také
o ochraně přírody. V rámci dějepisu můžeme ukázat a dle archivů i historicky prokázat,
že většina pražských lesů má bohatou historii, a to nejen jako nově zakládané
středověké obory a bažantnice, ale i parkové prostory pro tehdejší pražskou vrchnost.
V rámci ochrany přírody můžeme studentům ukázat, jak s přírodou zacházet a jak
rozvíjet trvale udržitelné hospodářství a zdroje. Příkladem nám může být mnoho
přírodovědců starajících se o městskou zeleň na straně Magistrátu hlavního města Prahy
v odboru pro životní prostředí nebo i soukromé osoby starající se o zeleň ze svého
vlastního rozhodnutí pouze s možností pozitivního výsledku. Pro mne osobně
nejdůležitější je, jak využít blízké zdroje pro zpestření výuky botaniky. Pražské lesy
a lesoparky nabízejí mnoho možností. Příkladem může být způsob, jak studentům
ukázat několik druhů jehličnatých i listnatých druhů stromů a keřů v přirozeném
prostředí. Z těchto důvodů jsem si vybrala práci na toto téma a mohu jen doufat, že jej
jednou v budoucnu budu moci využít ke své vlastní pedagogické praxi.
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Cíle práce:
 Charakterizovat vybrané pražské lesy a lesoparky s důrazem na zastoupení
dřevin a s možnostmi využití ve výuce botaniky
 Vypracovat návrh naučné vycházky ve vybraném lesoparku s důrazem na
aktivity s dřevinami
 Vypracovat pracovní listy cílené pro využití při práci na trase navržené naučné
vycházky
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1

Charakteristika pražských lesů a lesoparků

1.1 Území hlavního města Prahy
Celková rozloha lesů na území hlavního města Prahy je 4900 ha, což je zhruba
10% celkové plochy města. Z této rozlohy takřka 2900 ha je majetkem hlavního města
Prahy ve správě Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m.
Prahy a údržbu zajišťují Lesy hl. m. Prahy. Zhruba 550 ha je majetkem soukromých
nebo právnických osob a cca 1650 ha vlastní přímo Lesy ČR.
Všechny lesy na území hl. m. Prahy se dle § 8, odst. 2 písm. c zákona 289/1995
Sb. (Lesní zákon) řadí do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další
lesy se zvýšenou rekreační funkcí. „Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit
lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný
oprávněný zájem na plnění mimo produkčních funkcí lesa je nadřazen funkcím
produkční“ (§ 8, odst. 2 písm. c zákona 289/1995 Sb. (Lesní zákon)).
V Praze nacházíme několik větších lesních komplexů, např. Klánovický les, ale
jinak se nejedná o nijak rozsáhlé souvislé lesní plochy. Městská zeleň tvoří převážně
drobné lesíky roztroušené mezi sídlištní zástavbu. Pražské lesy a lesoparky se vyskytují
zejména na obvodu hlavního města, z městského centra byly téměř vytlačeny. Středisko
Lesy, společnosti Lesů hl. m. Prahy, zajišťující lesnickou činnost se člení
na 5 lesnických úseků, z jejichž názvů je zřejmé, kde se nacházejí. Jedná se o úseky
Šárka, Chuchle, Hodkovičky, Hostivař a Bohnice. V rámci těchto úseků je v metropoli
24 lesů a lesoparků, které jsou ve správě této instituce pod dohledem Odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy: Kunratický les, Hostivařský
lesopark, Kozí hřbety, Chuchelský háj, Les Lehovec a Čihadla, Obora Hvězda, Čimický
a Ďáblický háj, Lesy v Hodkovičkách, Lesy na Cibulce, Prokopské a Dalejské údolí,
Milíčovský les, Divoká Šárka, Lesy v Šárce, Draháňské údolí a Bohnické údolí, Les
Smetanka a Tábor, Xaverovský háj, Les Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk,
Modřanská rokle a Cholupický vrch, Les Hlásek, Les Krejcárek, Klánovický les,
Lesopark Vinice a Lesopark Letňany.
Zhruba před 100 lety obhospodařovala Praha 400 ha lesa a postupným
začleňováním okolních obcí do katastrálního území hl. m. Prahy město přebralo i jejich
9

lesnické výměry, až bylo dosaženo dnešní rozlohy 2900 ha. V současné době vzniká
kolem 10 hektarů nového lesa během jednoho roku. Zejména je vysazován dub zimní
(Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa malolistá (Tilia cordata), habr
obecný (Carpinus betulus), modřín opadavý (Larix decidua) a borovice lesní (Pinus
sylvestris). Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil podle potřeb
a okolností od zamezení eroze, přes snahy o kultivaci pražského okolí až po zpříjemnění
rekreace v nově zakládaných lesoparcích pro obyvatele nově vznikajících místních
sídlištních zástaveb. Z těchto důvodů byly v minulosti vysazovány i nevhodné
a nepůvodní dřeviny, jako smrk ztepilý (Picea abies) nebo trnovník akát (Robinia
pseudacacia). „Smrk je u nás v současnosti dominantní dřevinou, která byla
v posledních 250 letech značně podporována“ (Řezáč 2002: 10). Z tohoto důvodu se
provádějí obnovní a výchovné zásahy v rámci udržitelného lesnického hospodářství,
a to přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu
za původně se vyskytující dřeviny a výměna dalších porostů postižených škůdci nebo
ohrožujících bezpečnost, například z důvodu vysokého stáří. Nedílnou součástí správy
lesů je obnova a údržba cest, sběr odpadků, vyvážení košů a sekání luk. Dále jsou
pro rekreaci instalovány rekreační prvky, a to hlavně lavičky, altány, dětské herní
prvky, informační tabule a další.
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Obr. 1: Orientační mapa lesních ploch v Praze
(http://portalzp.praha.eu/public/87/48/27/1735235_422100_lesy_2012spopisy_nahled.jpg)

1.2 Zdravotní stav a obnova lesa
Zdravotní stav lesů a lesoparků je určován několika faktory. Mezi největší
problémy patří velká územní rozdrobenost a členitost terénu působící špatnou
přístupnost. Dalším problémem tohoto typu je blízká zástavba a snaha převážně
investorů o další rozšiřování města na úkor zelené krajiny. Vzhledem k tomu, že
na území hl. m. Prahy ročně spadne pouze něco okolo 500 mm srážek, trpí pražské lesy
suchem. Tento srážkový deficit a změny klimatu objevující se hlavně v posledních
letech se nejvíce podepisují na starších stromech. V neposlední řadě musím zmínit
faktor, který velmi negativně ovlivňuje přírodu jako celek, a to imise oxidů dusíku
hlavně z automobilové dopravy. Jejich nárůst můžeme v dalších letech předpokládat
ve vysoké míře a to nejen u frekventovaných dopravních komunikací. I přes snahu
správce nejsou ani pražské lesy a lesoparky imunní proti škůdcům. Nejvíce jsou
napadány listnaté stromy, zvláště duby, houbou rodu Ophiostoma způsobující
tracheomykózní onemocnění. Dalšími škůdci, kteří napadají zejména dub, je
v posledních letech více rozšířená václavka obecná (Armillaria mellea), obaleč dubový
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(Tortrix viridana) a píďalka podzimní (Operophtera brumata). Z jehličnatých stromů je
nejvíce napadán smrk ztepilý (Picea abies), u kterého se objevují škůdci jako lýkožrout
smrkový (Ips typographus) a lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus).
Většina péče o lesy a lesoparky ve správě Lesů hl. m. Prahy se řídí Lesním
hospodářským plánem (LHP), který se vždy zpracovává a vydává na dobu deseti let.
Aktuální LHP je platný od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Na základě tohoto plánu se
provádějí probírky, prořezávky, obnovní těžby a zalesňování nových ploch. Nový LHP
pokračuje v nedávno započatém trendu návratu k původním dřevinám. Jak jsem již výše
zmínila, je to nahrazování monokultur za lesy smíšené a výměna nepůvodních dřevin
za dřeviny typické pro tuto oblast. V poslední době je často vysazován habr, který je
ve větší míře odolný proti hmyzím škůdcům a velmi vitální.
Lesy hlavního města Prahy mají 13 hlavních cílů hospodaření v pražských
lesích:
1. „Obnovit a udržet stabilní lesní ekosystémy v daných podmínkách lesů
zvláštního určení – lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí.
2. Přeměnou

druhové

skladby,

vhodnou

formou

hospodaření

i

dalšími

způsoby zvyšovat ekostabilizační a rekreační funkce lesů.
3. Zvyšovat druhovou diverzitu lesních dřevin a přiblížit se přirozené skladbě lesa,
mimo ZCHÚ (zvláště chráněná území) a prvky ÚSES (Územní systém ekologické
stability) využívat i introdukované dřeviny s cílem zajistit maximálně pestrou
dřevinnou skladbu.
4. Hospodaření v lesích přizpůsobit dominující rekreační, estetické a ekologické
funkci lesů, zejména v oblasti forem hospodaření, při volbě druhové skladby,
při výchově porostů apod.
5. V lesních porostech, které jsou zároveň součástí ZCHÚ, přizpůsobit
hospodaření požadavkům a zájmům ochrany přírody.
6. Diferencovat hospodaření dle stanovištních podmínek, současné dřevinné
skladby, zdravotního stavu, postavení porostu v rámci rekreačního využívání
lesů atd.
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7. V porostech s vhodnou dřevinnou skladbou využívat přirozenou obnovu u všech
geneticky vhodných dřevin s cílem co nejvíce zvýšit podíl přirozené obnovy na
celkovém zalesňování.
8. Převádět druhově a geneticky nevhodné porosty na porosty věkově, prostorově i
druhově diferencované.
9. Rozpracovávat kompaktnější homogenní porosty s důrazem na maloplošné a
podrostní formy obnovy (kotlíky, náseky, clonné seče, podsadby).
10. Hospodaření

ve

všech

hospodářských

souborech

mimoprodukčních (rekreačních, ekologických,

zaměřit

ochranných) i

na plnění

produkčních

funkcí lesa.
11. V ZCHÚ hospodařit v souladu se schválenými plány péče.
12. Dobu obmýtí a obnovní dobu chápat jako údaj orientační a plánovací. Při
plánování a hospodaření v konkrétním porostu postupovat podle vývoje,
zdravotního stavu, plnění integrovaných funkcí, postupu obnovy, možností
přirozené obnovy, poměru smíšení, druhu dřeviny a genetické hodnoty porostu.
13. Zastoupení dřevin v obnovním cíli přizpůsobit stanovištním poměrům, fázi a
postupu obnovy a přiměřeně také požadavkům racionálního obhospodařování“
(http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/).

1.3 Certifikace pražských lesů
Pražské lesy a lesoparky jsou certifikovány dvěma mezinárodními certifikáty, a to
FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes).
Hlavní město je držitelem certifikátu FSC od května roku 2007. Aktuálně je tento
certifikát platný od roku 2012 do roku 2017. Základními myšlenkami FSC je ochrana
ekonomicky životaschopných, sociálně přínosných a environmentálně odpovědných
lesních celků. Těmito způsoby se snaží napomáhat chránit mizející, ohrožené
a devastované lesy na celém světě. Organizace držící tento dokument musejí dodržovat
závazná pravidla ekonomicky trvale udržitelného hospodářství a striktní sociální
a ekologické standardy. Tento certifikát je zakotven v 10 celosvětově platných
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principech a 56 kritériích, na jejichž základě národní pobočky FSC vytvářejí národní
standardy certifikace. FSC je značkou zdravého lesnického hospodářství, čímž vede
správce lesů k dosažení přírodě blízkých lesních porostů a využívání technologií
šetrných k ekosystémům a životnímu prostředí.
Trvale udržitelné hospodářství vyžaduje také certifikát PEFC, který Praha
obdržela 1. 7. 2005. Držitelé této certifikace musejí v lesích České Republiky dodržovat
zavedené standardy mezinárodně uznávaných ekologických, sociálních a ekonomických
požadavků, čímž trvale udržují využívání přírodních zdrojů. Snahou této certifikace je
informovat spotřebitele suroviny jako je dřevo o jeho ekologické kvalitě.
V rámci certifikátů byly v lesích vymezeny tzv. referenční plochy, které jsou
vyjmuty

z intenzivního

lesnického

hospodářství.

Části

těchto

ploch

jsou

v bezzásahovém režimu, proto je zde možné setkat se s odumřelými stromy, které se
ponechávají přirozenému rozkladu. Výjimečné zásahy v těchto bezzásahových plochách
jsou opatření proti hmyzím škůdcům nebo zásahy nutné z důvodů bezpečnosti
návštěvníků lesa.

1.4 Zákonná opatření a ochrana
Součástí většiny pražských lesů a lesoparků jsou lokality patřící mezi zvláště
chráněná území, a to národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní
památky (PP), přírodní parky (PřP nebo též PPk) a památné stromy. V Milíčovském
lese, Oboře Hvězda a Klánovickém lese můžeme nalézt lokality zapsané v programu
soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality. Tato území jsou vymezena dle
zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Národní přírodní památka je
definována jako: „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický
útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů,
s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to
i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“ (§ 35 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Přírodní rezervace je definována jako
„menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických
a významných pro příslušnou geografickou oblast“ (§ 33 odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny). Přírodní památka je „přírodní útvar menší rozlohy,
zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo
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ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či
estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“
(§ 36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Památné stromy jsou
definovány jako „mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit
rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy“ (§ 46 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Natura 2000 je soustava evropsky chráněných lokalit, které na svém území
vytvářejí členské státy Evropské unie. Tyto lokality mají zabezpečit nejvíce ohrožená
společenstva rostlin a živočichů, která jsou z evropského pohledu vzácná, nejcennější
nebo lokálně se vyskytující (endemické). Tyto lokality jsou chráněny dvěma zákony
Evropské unie. Směrnice 2009/147/ES, která nahradila směrnici 79/409/EHS, o ochraně
volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť,

volně

žijících

živočichů

a

planě

rostoucích

rostlin

(„směrnice

o stanovištích“).

2

Vybrané lesy a lesoparky na území hlavního města Prahy

2.1 Kunratický les
Kunratický les, někdy také nazýván les Kunraticko-Michelský, se rozkládá
na katastrálním území městských částí Krč, Michle, Kunratice a Chodov. Rozloha lesa
je 284 ha, z toho rozloha lesních porostů činí 278 ha a rozloha luk a cest, tedy nelesních
porostů, je 6 ha. Součástí lesa je přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Stejně
jako u většiny ostatních pražských lesů je vlastníkem hlavní město Praha a údržbu
provádějí Lesy hl. m. Prahy.
Historie
Téměř celé území Kunratického lesa je historicky spojeno s osobou Václava IV.,
který koupil rozsáhlé Kunratické panství roku 1407. Panství koupil od zadluženého
rodu Olbramoviců, aby tento prostor využíval k pobytu v přírodě a k honům. Z těchto
důvodů zde nechal vybudovat lovecký hrad. Nový Hrad také zvaný Wenzelstein byl
postaven v letech 1410-1412, ale roku 1419 Václav IV. na hradě umírá. O rok později
byl hrad dobyt husity a dnes je z Nového Hradu u Kunratic jen zřícenina. Ve 20. století
prošlo území Kunratického lesa zajímavým majetkovým vývojem. V roce 1923 hl. m.
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Praha koupilo střední část lesa a v roce 1928 byl metropoli darován kus okolo Nového
Hradu. Severní část již od 15. století vlastnila Karlova Univerzita, která tento pozemek
roku 1963 převedla na Prahu. Jižní část lesa byla v roce 1947 zkonfiskována rodu
Korbů z Weidenheimu. Zajímavé je, že část lesa, která se nachází u Chodova, byla
zalesněna až po 2. světové válce na původních zemědělských půdách. Ani Kunratický
les se nevyhnul tzv. „smrkové mánii“ ve 20. století.
Rekreace
Kunratický les je „ostrůvkem“ zeleně v husté zástavbě panelových sídlišť, díky
čemuž je hojně navštěvován. Rekreaci nabízí i díky několika značeným turistickým
stezkám pro chodce i pro cyklisty. Jedna ze značených stezek má přímo lesnickou
tématiku. Vysoká návštěvnost lesa s sebou nese i několik problémů jako je vandalismus
a velké množství odhozených odpadků. Dalším problémem je zde každoročně pořádaný
běžecký závod Velká kunratická. Každým rokem se zvyšuje počet zúčastněných běžců,
což negativně ovlivňuje místní přírodu, zejména z důvodu sešlapu rostlin.
Samozřejmostí jsou pro návštěvníky průběžně opravované a doplňované odpadkové
koše, lavičky, pikniková místa s veřejným ohništěm, dětská hřiště a altány. Jako
v jediném z pražských lesů zde můžeme spatřit stádo muflonů obecných (Ovis
musimon). Stádo bylo v lese uměle vysazeno v 60. letech minulého století.
Zastoupení dřevin
Navzdory kulturnímu charakteru Kunratického lesa zde na kyselých stanovištích
převažují porosty doubravy a dubohabrové háje. „Sociálně-rekreační potenciál lesa je
kvalifikovaná, maximálně možná funkční schopnost lesních ekosystémů (hodnota
produkované funkce) v optimálních ekosystémových podmínkách produkovat humánně
sociální účinky k uspokojení fyzických a psychických potřeb člověka (optimalizaci
fyziologických procesů organizmu)“ (Vykot et al. 2003: 61). Nejhojněji zastoupeným
stromem je dub zimní (Quercus petraea), a to 36 %. Nepůvodní monokultury smrku
ztepilého (Picea abies) uměle vysazované na počátku 20. století mají 23% zastoupení.
Dalším jehličnatým stromem hojněji zastoupeným v porostu je borovice lesní (Pinus
sylvestris), se 14% výskytem. V údolních nivách Kunratického potoka můžeme najít
ptačincové olšiny a střemchové jaseniny, ve kterých se vyskytuje olše lepkavá (Alnus
glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba (Salix), topol (Populus). Na okolních
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stráních potoka roste habr obecný (Carpinus betulus) a další vzácná společenstva. Mezi
jehličnatými druhy můžeme najít i menší množství nepůvodních stromů jako modřín
evropský (Larix decidua) a douglaska (Pseudotsuga). Druhovou rozmanitost lesa
doplňují zástupci keřů. V Kunratickém lese se zejména vyskytuje střemcha hroznovitá
(Padus avium), líska obecná (Corylus avellana), hloh obecný (Crataegus leavigata)
a svída krvavá (Cornus sanguinea). Zajímavostí jsou exempláře sekvojovce obrovského
(Sequoiadendron giganteum) rostoucí v bývalé kunratické lesní školce. Skutečnou
raritou je jedinec metasekvoje čínské (Metasequoia glyptostroboides).
Věková skladba porostů
Pravidlo platící pro všechny pražské lesy a lesoparky je, že jednou z hlavních
charakteristik stavu lesa je věková skladba porostů. V tomto porostu je nejvíce
zastoupena 5. věková třída, tedy stromy ve věku 81-100 let. Velkým problémem je
výměra přestárlých porostů, které jsou v městských podmínkách mnohem méně odolné
vůči suchu a znečištění. Díky výraznému zastoupení stromů nad 141 let se tedy
v Kunratickém lese objevuje větší počet suchých stromů. V lese probíhají obnovní
probírky, ale část těchto stromů se ponechává přirozenému rozpadu pro zvýšení
druhové diverzity na tomto území, zejména u hmyzu.

2.2 Hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark se nachází v katastrálním území Hostivaře a Petrovic a jeho
celková velikost je 146,9 ha. Rozloha lesních porostů je 114,7 ha a nelesní plochy jako
louky, vodní plochy a cesty zabírají 32,2 ha. Zvláštností toho lesoparku je rozdělení
pozemků dle majitelů. Lesní pozemky o rozloze 82,9 ha jsou majetkem hl. m. Prahy
a 64 ha pozemků je majetkem soukromých vlastníků. I přes tuto majetkovou
rozdrobenost provádí údržbu lesa organizace Lesy hl. m. Prahy.
Historie
Hostivařský lesopark vznikal v 60. letech 20. století převážně na zemědělské
půdě. Zalesňování probíhalo od roku 1959 a trvalo přibližně 5 let. V roce 1961 byla
většina lesa hotová, ale menší plochy se vysazovaly ještě v 80. letech. Rozdílné to je se
stráněmi nad Vodním dílem Hostivař, které byly vysazovány na počátku 20. století jako
protierozní opatření. Část těchto lesů byla zatopena při stavbě přehrady. Po roce 1989
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byla většina pozemků vrácena soukromým majitelům. Bohužel osobní zájmy
jednotlivých majitelů občas komplikují péči a obhospodařování lesa.
Rekreace
Lesopark je hojně využíván k rekreaci zejména obyvatel přilehlého sídliště Jižní
Město. Přehrada je využívána jako přírodní koupaliště s písčitými plážemi. „Plocha
vodní nádrže má rozlohu 35 ha“ (Bořuta 1988: 52). Lesem prochází naučná stezka
Povodím Botiče, několik turistických a cyklistických tras a také vyznačené trasy
pro jízdu na koních. U mísní hájovny je k navštívení zookoutek a rybníček pro vodní
ptactvo. K rekreaci zde slouží hustá síť cest a rekreačních luk, na kterých můžeme
potkat areál zdraví, dětská hřiště, lavičky, altánky nebo pikniková místa a veřejná
ohniště. Zajímavostí jsou stopy zaniklého hradiště Šance, které je archeologickou
památkou. Hradiště najdeme na vrchu Kozinec ve východní části lesoparku.
V lesoparku se pořádají různé sportovní a kulturní akce. Za zmínku stojí akce věnovaná
dětem a nazvaná Pohádkový les.
Zastoupení dřevin
Dřevinná skladba v místním lesoparku je velice rozmanitá převážně z důvodu
rekreačního využití prostoru. Můžeme zde najít zbytky olšin a střemchových jasenin
v okolí Botiče a Hostivařské přehrady. Nejhojněji zastoupeným druhem je borovice
lesní (Pinus sylvestris), a to 21 %. Dalšími hojně zastoupenými druhy jsou lípa srdčitá
(Tilia cordata) 16 %, dub letní (Quercus robur) 12 % a modřín evropský (Larix
decidua) 11 %. Bohužel je zde i 10% zastoupení akátu (Robinia pseudoacacia), ale
v rámci péče o les dnes probíhají probírky a přeměna těchto kultur na dubové porosty.
Rozmanitost skladby nám dokládá výskyt i dalších druhů jako vrba bílá (Salix alba),
vrba jíva (Salix caprea), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer
pseudoplatanus),

jilm

vaz

(Ulmus

laevis),

jilm

habrolistý

(Ulmus

minor).

Z nepůvodních druhů můžeme zmínit borovici vejmutovku (Pinus strobus) a douglasku
(Pseudotsuga). Zástupci keřového patra jsou líska obecná (Corylus avellana), svída
krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaeus), šeřík obecný
(Syringa vulgaris), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a růže šípková (Rosa canina).
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Věková skladba porostů
V lesoparku jsou nejvíce zastoupeny stromy mezi 41-60 lety, tedy 3. věková třída.
Další hojně zastoupenou skupinou jsou stromy ve věku 61-80 let.

2.3 Kozí hřbety
Zalesněný skalnatý hřeben nazýván jako Kozí hřbety leží v katastrálním území
Suchdola na severozápadním okraji Prahy. Celková rozloha lesa je 40,1 ha, z toho lesní
porosty představují 34,9. Louky a cesty zabírají 5,2 ha. Údržba lesa je organizována
Lesy hl. m. Prahy. Kozí hřbety i Holý vrch jsou tvořeny proterozoickými silicity.
„U Holého vrchu je chráněn profil staročtvrtohorními horninami, především sprašemi
a navátými hlínami“ (Ziegler 2010: 121).
Historie
V prostoru lesa bylo v 19. století nalezeno eneolitické sídliště pocházející
přibližně z doby 2500-1800 př. n. l. Což dokládá dlouhodobé a husté osídlení tohoto
území. V minulosti byly lesy kácením často přeměňovány na zemědělské a pastevecké
plochy a tak tomu bylo i se zdejší krajinou. Ve 20. století došlo k intenzivnímu
zalesňování, ke kterému však nebyly použity příliš vhodné dřeviny. V první fázi byl
použit trnovník akát (Robinia pseudacacia) a ve druhé v 50. letech šlo zejména
o borovici lesní (Pinus sylvestris), borovici černou (Pinus nigra), modřín evropský
(Larix decidua) a dub červený (Quercus rubra).
Rekreace
Území je dnes velmi ceněné pro úžasné vyhlídky a romantická údolí.
Pozoruhodné skalní útvary vybízejí horolezce k častým návštěvám. Prostorem prochází
i několik cyklotras, bohužel nevhodných pro in-line bruslaře, protože cesty jsou
přírodní. Velmi ceněná je PP Údolí Únětického potoka, která obepíná celé území
Kozích hřbetů a na východě začíná soutokem Horoměřického a Únětického potoka,
kterému předchází Únětický rybník. Územím prochází naučná stezka Roztocký háj Tiché údolí a 3 turistické stezky, a to žlutá, zelená a modrá. Zelená trasa vede
přes vyhlídky na Kozích hřbetech, odkud je vidět na protější Alšovu vyhlídku.
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Zastoupení dřevin
V lese se nachází společenstva střemchových jasenin a mokřadních olšin.
V prostoru najdeme borovici lesní (Pinus sylvestris) 29 % a břízu bradavičnatou bělokorou (Betula pendula) 20 %, které jsou dnes nejvíce zastoupenými dřevinami.
Procentuální zastoupení modřínu evropského (Larix decidua) je 11 %. V rámci snahy
přiblížení se přirozenému zastoupení dřevin se trnovník akát (Robinia pseudacacia) 7 %
nahrazuje dubem zimním (Quercus petraea) 9 %.
Věková skladba porostů
Podle stáří lesa je jednoznačné, že zalesňování probíhalo v 50. a 60. letech 20.
století. Nejvíce zastoupená věková třída je 3. třída. Stromy ve věku 41-60 let.

2.4 Chuchelský háj
Chuchelský háj najdeme na levém břehu Vltavy v městské části Praha 5
na katastrálním území Malé Chuchle a Velké Chuchle. Oblast je odlehlejší od velkých
aglomerací, na rozdíl od některých ostatních lesů, a ani dostupnost městskou
hromadnou dopravou není dostatečná. Celková rozloha lesa představuje 149,14 ha,
z toho velikost lesních porostů zabírá 145 ha. Zbylých 4,14 ha jsou nelesní plochy
zejména louky a cesty. Vlastníkem lesa je hlavní město Praha a údržbu provádějí Lesy
hl. m. Prahy.
Historie
Od 13. století byl les v majetku cisterciáckého řádu ze Zbraslavského kláštera,
stejně jako další pozemky patřící k panství Zbraslav. Tento majetek byl v době
husitských válek řádu zabaven, ale roku 1445 byla řádu Malá Chuchle navrácena. Tento
majetek byl v držení kláštera až do jeho zrušení v roce 1785. V roce 1825 celé
Zbraslavské panství, ke kterému patřila Malá i Velká Chuchle, koupil bavorský šlechtic
kníže Bedřich z Oettingen-Wallersteinu. Roku 1982 byla v oblasti vyhlášena 3 zvláště
chráněná území PR Chuchelský háj, NPP Barrandovské skály a PR Homolka.
Rekreace
Významným rekreačním prvkem byly dnes již zaniklé lázně v Malé Chuchli.
Dominantou nad údolím je kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vystavěn jako
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součást areálu.

„Součástí je i studánka s vodou zajímavého složení (vysoký obsah

hořčíku) a romantickou mariánskou kapličkou“ (Němec 1997: 77). Nejen díky lázním
se z místního lesa stalo oblíbené výletní místo i přes horší dostupnost městskou
hromadnou dopravou. Ve velké míře k tomu přispěla i zdejší malebná krajina tvořená
rozlehlými lesy, romantickými skálami a unikátními stepními lokalitami. V prostoru
lesa najdeme roku 2005 zrekonstruovanou naučnou stezku Barrandovské skály Chuchelský háj, která má 14 zastavení. Po žluté turistické trase vede ještě druhá naučná
stezka Chuchelský háj, na které najdeme 9 zastávek s informačními tabulemi.
Pro návštěvníky jsou v lese udržované asfaltové cesty, lavičky, 4 dětská hřiště a dřevěné
altány. V prostoru háje také nalezneme areál zdraví. Zajímavostí je Pacoldova vápenka,
která patří mezi technické památky s celosvětovým významem. Vápenka byla vystavěna
v 19. století. Asi nejoblíbenější atrakcí návštěvníků v Chuchelském háji je zookoutek
u hájovny. Zookoutek slouží jako lesní mini zoo a také jako útočiště pro raněné a trvale
hendikepované živočichy.
Zastoupení dřevin
Mezi lesními společenstvy najdeme černýšové dubohabřiny, lipové a dřínové
doubravy, habrové javořiny nebo šípákové doubravy. Živná stanoviště nižších ploch,
která převládají v Chuchelském háji, nejvíce vyhovují listnatým stromům. Největší
procentuální zastoupení má dub zimní (Quercus petraea) s 39 %. Další druhy stromů,
kterým vyhovují tato stanoviště, jsou habr obecný (Carpinus betulus) s 9 % a lípa
srdčitá (Tilia cordata) také s 9 %. S 12% zastoupením v lese roste borovice lesní (Pinus
sylvestris). Ve 20. letech 20. století byl v háji hojně vysazován trnovník akát (Robinia
pseudacacia), který, i když je systematicky odstraňován, je druhým nejpočetnějším
druhem stromu v lese s 16% zastoupením.
Věková skladba porostů
Věková skladba porostů v Chuchelském háji je velmi rozmanitá, přesto je většina
lesa tvořena stromy staršími 80 let. Nejpočetnější je 3. věková třída, tedy stromy
ve věku 41-60 let, což nepodpírá předchozí fakt. Další hojně zastoupenou věkovou
skupinou jsou stromy ve věku 121-140 let, tedy 7. věková třída.
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2.5 Obora Hvězda
Oboru Hvězda můžeme najít v šesté pražské městské části, v katastrálním území
obce Liboc. Ze severu ji obklopuje již zmíněná Liboc, ze západu Ruzyň, z jihu Malý
Břevnov a z východu Vypich. V jižním sousedství je Bílá hora, místo, které hraje
velkou roli v našich dějinách. Rozloha obory je 85,6 ha, z toho 76,2 ha jsou lesní
porosty a 9,4 jsou cesty, louky a vodní plochy, tedy nelesní plochy. Součástí obory je
renesanční skvost Letohrádek Hvězda postavený v roce 1555 na popud arcivévody
Ferdinanda Tyrolského. „Prostor vymezený opukovou ohradní zdí má ostrohranný
ledvinovitý tvar a je hustě porostlý smíšenými lesními porosty“ (Pacáková-Hošťálková
et al. 2000: 182). V ohradní zdi jsou tři vstupní brány, a to Pražská (Břevnovská) brána,
která je bránou hlavní, brána Libocká a Bělohorská. Oblast se nachází v nadmořské
výšce 320-370 m n. m.
Historie
Ve zdejším prostoru se v minulosti nacházelo pohanské obětiště, následně zde
byla tvrz nad Litovickým potokem v západní části obory. Vlastní historie obory Hvězda
se začíná psát v roce 1534, kdy Ferdinand I. odkoupil zdejší pozemek od Břevnovského
kláštera a založil zde oboru. Prostor byl využíván jako královská honitba, do které byla
zvěř i dovážena, ale používal se i k slavnostním příležitostem jako korunovace nebo
diplomatické návštěvy. Zlomovými okamžiky byla 30 letá válka, bitva na Bílé hoře,
následný vpád Švédů a poté v 18. století vpád francouzských a pruských vojsk. Vojáci
vykáceli většinu stromů a vylovili velké množství zvěře. Světlými okamžiky na konci
18. století je nová výsadba, ze které se dochovaly duby dnes prohlášené za památné.
Honitba se do prostoru již nevrátila, byla zde zřízena pouze bažantnice. V roce 1848
byla obora zpřístupněna veřejnosti. Po 1. světové válce území spravuje Správa
Pražského hradu, která zařídila úpravu parteru před letohrádkem a obnovu všech tří
alejí. Po 2. světové válce se majitelem stává hl. m. Praha a roku 1988 je vyhlášena
přírodní památka Obora Hvězda. Po revoluci v roce 1995 začala oprava oborní zdi
a domku oborníka a v roce 2005 byl obnoven rybník Ve Hvězdě ze 17. století, jehož
pozůstatky byly jasně patrné.
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Rekreace
Obora je častým cílem Pražanů, o čemž svědčí i fakt, že „jen v roce 2004 ji
navštívilo více než půl milionu návštěvníků“ (http://www.lhmp.cz/lesy/prazskelesy/obora-hvezda/). Pro návštěvníky jsou atraktivní kulturní a sportovní akce konající
se v areálu obory. Návštěvníci k rekreaci mohou využít dětská hřiště s klasickými
i přírodními herními prvky a altány. Zajímavostí je studánka Světlička (též Světluška),
na kterou navazuje hradní vodovod, který měl odvádět vodu ze štol na Pražský hrad
a podle potřeby měl být využíván k zavlažování okolních zahrad. Hlavní mlatové cesty
v trojzubém tvaru udávají přímý směr k národní kulturní památce Letohrádku Hvězda.
Letohrádek má tvar šesticípé hvězdy a dnes je ve správě Památníku národního
písemnictví. Cesty v oboře jsou významně využívány běžci a v zimě při dostatku
sněhové pokrývky také běžkaři. V areálu nenajdeme žádnou oficiální cyklostezku, ale je
zde nově vybudována naučná stezka o 13 zastávkách. Stezka byla vybudována v roce
2007 a informuje o přírodních i historických památkách. Obora Hvězda není jen lesem,
ale i přírodní památkou a územím patřícím mezi evropsky významné lokality
v programu Natura 2000. Území je chráněno kvůli vzácnému vrkoči útlému (Vertigo
Angustior), který se vyskytuje v místním mokřadu nedaleko nového rybníka Ve
Hvězdě.
Zastoupení dřevin
Centrální část obory Hvězda můžeme přirovnat ke klasickému lesoparku, který
přechází v přirozený les. I přesto v celém objektu obory nacházíme skladbu dřevin,
která má blízko k původnímu porostu a pravděpodobně navazuje na původní lesy
na severozápadním okraji Prahy a jeho okolí. Ve východním prostoru obory nacházíme
černýšové dubohabřiny, ve střední části to jsou zejména lipové doubravy a bikové
bučiny, rostou na strmém severozápadně orientovaném svahu. Klimatické poměry
a vlastnosti zdejších stanovišť nejvíce vyhovují dubu zimnímu (Quercus patraea), který
je taktéž nejvíce zastoupen, a to 54 %. Dalšími druhy jsou buk lesní (Fagus sylvatica)
zastoupený 15 % a habr obecný (Carpinus betulus), jehož procentuální zastoupení je
6 %. Snahou správce lesa je zvýšit procentuální zastoupení hlavně u buku a některé
druhy stromů vymýtit úplně. Mezi zástupci keřového patra můžeme zmínit bez černý
(Sambucus nigra), kterému vyhovují zdejší nitrofilní podmínky.
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Věková skladba porostů
Vzhledem k rozsáhlé historii obory je nejvíce zastoupená 8. věková třída, tedy
věk stromů nad 141 let. Rozsáhlé obnovy se v oboře uskutečňují zejména v posledních
dvaceti letech. Mezi letité stromy v areálu řadíme i několik památných stromů. Památné
buky lesní (Fagus sylvatica), rozmístěné různě v areálu, jsou i dle odhadovaného stáří
200 let v dobrém zdravotním stavu. Bohužel vitální skupina 5 jírovců maďalů (Aesculus
hippocastanum) u Libocké brány je provozně nebezpečná z důvodu zcela do sebe
zapojených korun. Koruny stromů jsou výrazně asymetricky deformovány vlivem
vzájemné konkurence a nedostatku místa. Stáří stromů je 150 let, obvod jejich kmenů je
200-296 cm a výška 22 m. Vpravo od nich se ještě nachází památný dub zimní
(Quercus patraea).

2.6 Prokopské a Dalejské údolí
Prokopské a Dalejské údolí najdeme v jihozápadní části Prahy v městských
částech Praha 5 a 13, Praha Řeporyje a Praha Slivenec, konkrétně katastrální území
Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Holyně a Řeporyje. Rozloha lesa činí 224,5 ha. Velikost
lesních porostů je 144,18 ha a nelesní plochy mají 80,32 ha. Vlastníkem lesa je hlavní
město Praha a jako u většiny ostatních porostů údržbu provádí organizace Lesy hl. m.
Prahy. Údolí tvoří severovýchodní výběžek Českého krasu s horninami siluru a devonu
převážně tvořenými vápencem. Můžeme zde najít i břidlice a sopečné horniny,
konkrétně diabasy a jejich tufy. Na zdejším území najdeme několik chráněných oblastí
jako NPP Dalejský profil, NPP U Nového mlýna, PP Opatřilka-Červený lom a PR
Prokopské údolí.
Historie
Historie údolí sahá až do paleolitu. Zdejší jeskyně využívali pravěcí lidé jako
úkryty. Důkazem jsou archeologické nálezy v dnes již zaniklé Prokopské jeskyni.
Jeskyně byla zničena vápencovým lomem v letech 1887-1888. Byly zde nalezeny
kosterní pozůstatky prehistorických zvířat jako jeskynního medvěda, mamuta nebo
nosorožce chlupatého. Velmi ceněnou je lebka člověka Homo sapiens fossillis.
„Přebýval zde podle pověsti, vzniklé na konci 17. století, poustevník sv. Prokop, v roce
1715 se v poustevně u jeskyně usídlil polský františkánský terciář fráter Jakub
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Poznaňský, kterého vystřídal r. 1726 Krištof Meixner“ (Broncová 2006: 121).
Na zdejším Butovickém hradišti je prokázané zemědělské osídlení z mladší doby
kamenné. Hradiště zaniklo mezi 9. a 10. stoletím. Nejstarší část lesních porostů je
Dalejský háj, který roku 1685 spadá do vlastnictví rodu Swarzenberků stejně jako jiné
pozemky v jinonickém panství. Krajina údolí byla nejvíce pozměněna v 19. století, kdy
docházelo k intenzivní těžbě vápence v místních lomech. Během 20. století se plocha
lesních porostů výrazně zvětšila, protože docházelo k řízenému zalesňování, ale
i přirozenému zarůstání místními dřevinami a křovinami. Bohužel k výsadbě byly užity
dřeviny pro zdejší kraj naprosto nevhodné. Největší význam lokality je z geologického
hlediska jako naleziště zkamenělin, které v minulosti zkoumal i Joachim Barrande
a zdejší opěrné profily patří k mezinárodním stratotypům.
Rekreace
Malebná krajina Prokopského a Dalejského údolí patří mezi nejznámější a hojně
navštěvovanou lokalitu v metropoli. Romantiku kraje dokreslují krasové jeskyně,
jezírka a dnes již zaniklé lomy.

Zajímavostí je místní lokální železniční trať

Buštěhradská dráha, tzv. Pražský Semmering. Trať byla otevřena roku 1872 a údolí
překonává dvěma viadukty o výšce 20 m, které jsou dnes chráněny jako technická
památka. Údolím procházejí 3 naučné stezky, a to zelená, modrá a žlutá. Také zde
najdeme dvě naučné stezky. Stezka Údolím Dalejského potoka má 16 zastavení a vede
z Řeporyjí do Hlubočep. Druhá stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm má jen
6 zastavení a vede ze Starých Butovic k vyhlídce na Dalejský háj. Návštěvníci
na loukách přírodní rezervace Prokopské údolí mohou spatřit stáda ovcí a koz, která
pravidelnou řízenou pastvou spásají tyto lokality. Návštěvníci v areálu lesa mohou najít
také několik pramenů a studánek jako například pramen Stydlá voda. Rekreaci
zpříjemňují pravidelně udržované asfaltové a přírodní cesty. V lese je možnost využít
drobný mobiliář jako altánky, veřejná ohniště a lavičky. Další zajímavostí doplňující
překrásnou scenérii údolí je vrch Děvín, na kterém v 15. století stával hrad s totožným
názvem. Dodnes jsou patrné stopy hradeb.
Zastoupení dřevin
„V původní dřevinné skladbě převládaly duby a habr, na lesních sutích pak
nitrofilní společenstva s převládající lipou, jasanem a javorem, čemuž odpovídal
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samozřejmě i jejich podrost“ (Němec 2003: 63). V lesních porostech převládají
dubohabřiny, habrové jaseniny, lipo-javorové a šípákové doubravy s dubem pýřitým
(Quercus pubescens). Extrémní stanoviště převládající na území Prokopského
a Dalejského údolí vyhovují zejména dubu zimnímu (Quercus petrea) a letnímu
(Quercus robur) s procentuálním zastoupením 17 % a habru obecnému (Carpinus
betulus). Z nepůvodních druhů je to hlavně trnovník akát (Robinia pseudacacia)
s procentuálním zastoupením 17 % a borovice černá (Pinus nigra), která je v porostu
zastoupená 16 %.
Věková skladba porostů
V lese Prokopského a Dalejského údolí je nejvíce zastoupena 5. věková třída, tedy
porosty ve věku 81-100 let, které dokládá zalesňování opuštěných pastvin na počátku
20. století. Další hojně zastoupenou věkovou skupinou jsou stromy ve věku 21-40 let,
které poukazují na dosadbu okrajových polí v 70. letech 20. století. Na rozdíl od většiny
ostatních pražských lesů je zdejší rozložení věkových stupňů relativně vyrovnané,
pokud tedy nepočítáme tyto dvě anomálie.

2.7 Milíčovský les
Milíčovský les je součástí PP Milíčovský les a rybníky a nachází se mezi
pražským sídlištěm Jižní Město a dálnicí D1. Většina lesa je na katastrálním území
Újezdu u Průhonic, ale malou částí zasahuje i do katastrálního území městské části
Prahy 11. Celková rozloha je 81,97 ha, z toho rozloha lesních porostů je 75,4 ha. Zbytek
jsou nelesní plochy jako louky, vodní plochy nebo cesty.
Historie
Z historického hlediska se Milíčovský les nachází na území dřívějšího
Milíčovského dvora z 15. století, spíše ale ze století 18. K tomuto dvoru byla založena
obora s bažantnicí, dnešní Milíčovský les. Největšího územního rozsahu a proslulosti
dosáhl jako lovecký revír.

Toto období spadá do 19. století, kdy byl majitelem

portugalský hrabě Arnošt Sylva Tarrouca, který zde pořádal honosné hony pro panstvo
z nejvyšších kruhů a jedním ze zúčastněných byl například František Ferdinand D’Este.
„Dne 1. 10. 1984 nabyla platnosti vyhláška tehdejšího Národního výboru hl. m. Prahy,
kterou byla zřízena oblast klidu Botič-Milíčov“ (Bartoň 1998: 60).
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Tímto byl

uskutečněn krok k ochraně tohoto území, jehož součástí se stal i Milíčovský les
a rybníky a také milíčovský dvůr, navrhovaný již od 60. let 20. století. Při změně
zákona v roce 1992 byla definice území změněna na přírodní park. Pozemek
Milíčovského lesa byl roku 2007 odkoupen od soukromého majitele a dnes je v údržbě
Lesů hl. m. Prahy.
Rekreace
Milíčovský les slouží k rekreaci hlavně pro obyvatele Jižního města. Blízký
Hostivařský lesopark je využíván podobnými způsoby. Les tvoří součást menšího
přírodního parku Botič-Milíčov. Zdejší území je atraktivní nejen pro pěší turisty, ale
na své si zde přijdou i cyklisti. Pro spokojenost všech návštěvníků jsou zde umístěny
lavičky, dětská hřiště, altány a pravidelně se zde provádí údržba přírodních
a asfaltových cest, opravy a instalace již zmíněných rekreačních zařízení a úklid
černých skládek. Severovýchodní část lesa patří do celoevropského systému ochrany
významných lokalit v rámci programu Natura 2000. Tato lokalita byla vyhlášena v roce
2004 a je chráněna z důvodu výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Výše
zmíněný druh tesaříka žije v jednom ze starých dubů na hrázi rybníku Homolka, kde je
jeho činnost zřetelně patrná. Zmíněný strom patří mezi 12 dubů letních (Quercus
robur), které byly vyhlášené za památné. Stáří těchto mohutných stromů je necelých
300 let. „Je pravděpodobné, že stromy byly vysazeny už při zakládání rybníka“ (Kyzlík,
Rudl et al. 2011: 124). Obvod kmenů dubů je v rozmezí 236-505 cm a nejvyšší z nich,
nazýván též Otec dubů, měří 28 m.
Zastoupení dřevin
Z původních listnatých lesních společenstev je zde nejlépe zachována lipová
doubrava, dále menší plochy bikových doubrav a střemchových jasenin. Hráze rybníků
jsou lemovány olší lepkavou (Alnus glutinosa), která tvoří 4 % porostu. V současnosti
nejvíce převládá dub zimní (Quercus patraea) a dub letní (Quercus robur), jejichž
procentuální zastoupení je 66 %. Dalším nejhojněji zastoupeným druhem je lípa srdčitá
(Tilia cordata), která je v lesním porostu zastoupená 11 %. Bohužel je zde až 6 %
zastoupen smrk ztepilý (Picea abies), který byl úmyslně vysázen do smrkových
monokultur, ale ve snaze vlastníka a správce lesa je tyto nepůvodní stromy nahradit
dřevinami, které se nejvíce blíží k původnímu lesnímu porostu.
27

Věková skladba porostů
Věková skladba může vypovídat nejen o zdravotním stavu lesa, ale i o jeho
historii. V Milíčovském lese je největší zastoupení stromů v 6. věkové třídě, tedy věk
mezi 110 a 120 lety. Výrazně chybí mladší porosty, z čehož vyplývá, že v lese došlo
k minimálním obnovným zásahům v posledních 20-40 letech.

2.8 Divoká Šárka
Divoká Šárka je rozsáhlá oblast se zajímavou mozaikou lesů, pastvin, luk
a různých skalních útvarů na katastrálním území Liboce v šesté pražské městské části.
Místní krajina je odsunuta od ruchu velkoměsta a může se pochlubit krásnými
přírodními scenériemi. Celková rozloha území se rozléhá na 249,24 ha, z toho výměra
čistě lesních porostů je 219,3 ha a velikost nelesních ploch činí zbývajících 29,94 ha.
Stejně jako u ostatních lesů a lesoparků provádějí údržbu Lesy hl. m. Prahy.
Historie
Zdejší oblast byla využívána k pastevectví a rolnictví po celá tisíciletí. Podle
legendy o Dívčí válce ze Starých pověstí českých ze skály nazývané Dívčí skok skočila
Šárka hnaná výčitkami po zradě Ctirada a jeho družiny. Dokladem o využívání místní
krajiny je dnes národní kulturní památka slovanské hradiště, které stávalo na Kozákově
skále. Hradiště zde stálo od 8. století a bylo na významné křižovatce obchodních cest.
Mělo vystavěno vnitřní hradisko a dvě předhradí, ale postupně zaniklo na přelomu
9. a 10. století. Na řadě míst byly v 18. století vinohrady. Většina zbylého území byla
ještě v 19. století téměř nezalesněná. K zalesňování docházelo nejen řízenou výsadbou
na počátku 20. století, ale i postupnou sukcesí lesními dřevinami i křovinami. Název
Šárka se dá etymologicky odvodit od šarý neboli šerý, což může charakterizovat šeré
šárecké soutěsky.
Rekreace
Romantická krajina Divoké Šárky je snadno dostupná městskou hromadnou
dopravou a proto i hojně navštěvována Pražany. V prostoru lesa je v údolí Šáreckého
potoka mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem vyhlášena přírodní rezervace
Divoká Šárka a také zde najdeme přírodní památku Vizerka, která byla kdysi sadem.
Vzhledem k chráněným územím jsou skalní masivy v údolí Šáreckého potoka, pokryté
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stepními společenstvy a vřesovišti, obhospodařovány tradiční řízenou pastvou ovcí
a koz. Skalní masivy mají složení převážně ze starohorních silicitů a objevují se zde
i proterozoické břidlice, droby a prachovce. Skalní útvary jsou hojně využívány
horolezci. Návštěvníci mohou využít místní výletní restauraci a další drobný mobiliář.
Zdejší cesty jsou asfaltové a přírodní pěšiny. V létě lze k rekreaci využít i dvě útulné
přírodní koupaliště napájené z Šáreckého potoka. Bazén U Veselíka neboli koupaliště
Divoká Šárka pod Dívčím skokem nabízí 2 bazény, brouzdaliště, tobogán a sportovní
hřiště. Druhým je koupaliště Džbán, nabízející písčité a travnaté pláže a půjčování
loděk. Džbán se dá využít i v zimě jako přírodní kluziště.
Zastoupení dřevin
Porost Divoké Šárky převážně skládá z doubrav a dubohabřin. Kolem Šáreckého
potoka najdeme zejména potoční olšiny a na svazích Dívčího skoku převážně roste
zakrslá doubrava s vřesem. Řízeným zalesňováním byl vysázen trnovník akát (Robinia
pseudoacacia), borovice černá (Pinus nigra), dub červený (Quercus rubra) a smrk
ztepilý (Picea abies). Správce lesa se hospodářsky zaměřuje na domácí a původní
dřeviny. Snahou tedy je nahradit většinu smrkových a červeno-dubových společenstev
za dub (Quercus), buk (Fagus) a habr (Carpinus).
Věková skladba porostů
Z původního zalesnění jsou dnes již zbytky a největší je Nebušický háj. Z věkové
skladby porostů Divoké Šárky je jednoznačně vidět, že nejvíce zalesňováno bylo
v období mezi roky 1900-1920. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou jsou tedy stromy
v 5. třídě, což znamená věk mezi 81-100 lety. Správce lesa používá tzv. výmladkové
hospodářství, tedy obnovu a prořezávku starých stromů.

2.9 Klánovický les
Klánovický les je nejrozsáhlejší souvislá lesnatá plocha na území metropole.
Prostor lesa leží na východě Prahy v katastrálním území Horních Počernic, Újezdu
nad Lesy a Klánovic. Části lesa patří i do katastru středočeských obcí Úvaly,
Šestajovice, Jirny a Nové Jirny. Rozloha lesa je rozdělena mezi různé majitele. Prostor
celého lesa činí 1030 ha. Největší část 864 ha je v majetku Lesů ČR, dalších 132 ha
vlastní hl. m. Praha a 34 ha je majetkem jiných vlastníků. Údržbu lesa provádí Lesy ČR.
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Historie
Středověký temný hvozd nazývaný Vidrholec nebo také Fiedrholec se od toho
dnešního velice liší. V temném lese se vykytovalo velké množství zlodějů, které v roce
1142 nechal kníže Vladislav vyhnat a pozatýkat. V 16. a 17. století byly vykáceny
veškeré stromy na dostřel k důležité císařské silnici, která tudy vedla z Prahy
na Moravu. Během těchto let lidé začínají opouštět vesnice v prostoru lesa, které
zanikají. Pozůstatky zaniklých vesnic Hol, Lhota nad Úvalem, Slavětice a Žák jsou
patrné ještě dnes, což nám dokládají terénní deprese. V tomto období je hvozd
o mnohem rozsáhlejší než dnes a patří k majetku Klánovického panství. Les se v této
podobě zachoval až do 19. století. Roku 1845 vyjíždí první vlak na nové dráze, která
vede napříč územím a kvůli její stavbě byly vypuštěny dva z Klánovických rybníků, a to
Žák a Slavětický rybník. „Pražský podnikatel Václav Klán koupil v roce 1874 pozemky
a část lesa. Založil novou osadu, kterou nazvyl po sobě – Klánovice“ (Drábek 2005: 84).
Zhruba od těchto dob patří les k panství Lichtensteinskému. Po 2. světové válce v roce
1945 je území lesa rozděleno mezi stát a obec Klánovice. V posledních letech probíhal
spor o vznik golfového hřiště v Klánovicích, ale zastupitelstvem hlavního města byla
schválena změna územního plánu a hřiště nevznikne.
Rekreace
Rozsáhlost a rovinatý terén vybízí k rekreaci zejména cyklisty, pro které jsou
zde dva cyklistické okruhy. Pravoúhlé přírodní cesty jsou vhodné i pro jízdu na koních.
Lesem je součástí přírodního parku Klánovice - Čihadla a na jeho území leží PR
Klánovický les - Cyrilov, PP Prameniště Blatovského potoka. Nachází se zde také
lokalita evropského významu v programu Natura 2000 Blatov a Xaverovský háj.
K rekreačním procházkám lze využít naučnou stezku Klánovickým lesem a červenou,
modrou nebo zelenou turistickou trasu. Naučná stezka má 17 zastavení a její délka je
12,5 km.
Zastoupení dřevin
V lesních společenstvech najdeme dubové porosty, bikové a březové doubravy
a černýšové dubohabřiny, které se střídají s monokulturami smrku ztepilého (Picea
abies). V lese je nejvíce zastoupen dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus
robur) 36 %. Mezi těmito dubovými porosty nacházíme břízu bělokorou (Betula
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pendula) v porostu zastoupenou 7 %. Zajímavostí v porostu jsou kříženci břízy bělokoré
(Betula pendula) a břízy pýřité (Betula pubescens). Druhým nejvíce zastoupeným
druhem je borovice lesní (Pinus sylvestris) 29 %. Smrk ztepilý (Picea abies) má 10%
zastoupení. Z nepůvodních dřevin je nejvíce zastoupen modřín evropský (Larix
decidua) 6 %.
Věková skladba porostu
Mezi nejstarší v lese patří dubohabrové porosty. Nejvíce jsou zastoupeny stromy
ve věku 101-120 let, tedy 6. věková třída. Klánovický les má relativně vyrovnanou
věkovou strukturu porostu, která je optimální z hlediska dlouhodobé stability
a udržitelnosti lesa.

2.10 Lesopark Letňany
Letňanský lesopark patří mezi nově zakládaná území tohoto typu v metropoli. Nový les
spadá do katastrálního území městských částí Letňany a Kbely, čemuž byly
přizpůsobeny i nově zakládané cesty, které umožňují průchod právě mezi MČ Letňany,
Kbely a Čakovice. Rozloha lesoparku je 36,29 ha, z toho louky tedy nelesní porosty
zastupují 15,5 ha. Rozlohu je dále možno rozdělit na nově založený les s výměrou
9,09 ha a stávající zeleň velikosti 10,7 ha. Stejně jako u většiny ostatních lesů je
vlastník hl. m. Praha a údržbu provádějí Lesy hl. m. Prahy.
Historie
Historie lesoparku je velice krátká a začala se psát v listopadu roku 2008, kdy
byla zahájena realizace projektu na změnu tohoto prostoru. Do roku 1950 se na celé
ploše lesoparku nacházela pole, poté v severní části bylo postaveno 16 budov pro státní
podnik Rudý Letov, které sloužily jako sklady. Objekty byly v 80. letech postupně
likvidovány až v roce 1988 zůstaly jen 3. Od 90. let až do roku 2002, kdy pozemky
v aukci koupilo hl. m. Praha, sloužil celý prostor k vývozu a ukládání vykopaného
materiálu ze stavby metra. Než se začalo se samotnou realizací projektu, musela být
v roce 2007 zpracována úvodní studie. Tuto studii posléze autoři dopracovali do podoby
projektu k územnímu rozhodnutí a následně získala stavební povolení. Lesníci se
nejdříve věnovali jižní rovinaté části lesoparku, kde začali s výsadbou. Poté byla
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provedena rekultivace severní části, ze které bylo odvezeno více jak 600m 3 betonu,
komunálního odpadu a jiného materiálu. Celý projekt byl dokončen v roce 2012.
Rekreace
Na ploše nového lesoparku bylo vybudováno 2000 m asfaltových cest a 480 m cest
mlatových. Cesty a pěšinky jsou hojně využívány cyklisty a chodci. Pro in-line bruslaře
byla zřízena 800 m dlouhá bruslařská dráha. Kromě nového lesa zde rovněž
z rekreačních a estetických důvodů vznikly louky, na kterých najdeme 314 solitérních
stromů z celkového počtu 80 000 vysázených. Dalšími prvky z drobného mobiliáře
určenými k rekreaci místních obyvatel jsou lavičky, odpadkové koše, dětské hřiště
a 2 skupiny balvanů. Balvany se používají k oživení prostoru a zde byl jeden využit
na místní vyhlídce na vrcholu vyššího kopce, který nabízí zajímavý výhled na NPR
Letňanské letiště, ale i na Polabí. NPR Letňanské letiště byla vyhlášena v roce 2005
za účelem ochrany nejvýznamnější lokality výskytu kriticky ohroženého sysla obecného
(Spermophilus citellus) v rámci celé ČR.
Zastoupení dřevin
Při zalesňování nového území se správce snaží co nejvíce přiblížit původní
druhové skladbě porostu v daném území. Snahou je používat co nejvíce pestrou
dřevinnou skladbu hodící se k mimoprodukčnímu – rekreačnímu – poslání pražských
lesů. Listnaté dřeviny jsou v letňanském lesoparku zastoupeny 85 %, což výrazně
převyšuje 15% zastoupení jehličnatých stromů. Z listnatých je nejvíce zastoupen dub
zimní (Quercus patraea) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Z jehličnatých dřevin to je
borovice lesní (Pinus sylvestris). V porostu můžeme najít i menší množství druhů
nepůvodních dřevin, například modřín evropský (Larix decidua), douglaska
(Pseudotsuga) nebo třešeň ptačí (Prunus avium).
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Tab. 1: Procenta nejvíce zastoupených dřevin v uvedených lesích a lesoparcích

Název lesa
Kunratický les

Zastoupení dřevin
dub zimní 36 %, smrk ztepilý 23 %, borovice lesní
14 %, habr obecný 5 %, lípa srdčitá 4 %

Hostivařský lesopark

borovice lesní 21 %, lípa srdčitá 16 %, dub letní 12 %,
dub zimní 9 %, modřín evropský 11%

Kozí hřbety

borovice lesní 29 %, bříza bradavičnatá 20 %, modřín
evropský 11 %, dub zimní 9 %, trnovník akát 7 %

Chuchelský háj

dub zimní 39 %, trnovník akát 16 %, borovice lesní
12 %, habr obecný 9 %, lípa srdčitá 9 %

Obora Hvězda

dub zimní 54 %, buk lesní 15 %, habr obecný 6 %,
modřín evropský 5 %, smrk ztepilý 5 %

Prokopské a Dalejské údolí

dub zimní a dub letní 17 %, trnovník akát 17 %,
borovice černá 16 %, lípa srdčitá 10 %, borovice lesní
8%

Milíčovský les

dub zimní a dub letní 66 %, lípa srdčitá 11 %, bříza
bělokorá 9 %, smrk ztepilý 6 %, olše lepkavá 4 %

Divoká Šárka

dub zimní a dub letní 23 %, borovice lesní 11 %,
modřín evropský 8 %, trnovník akát 8 %, borovice
černá 6 %

Klánovický les

dub zimní a dub letní 36 %, borovice lesní 29 %, smrk
ztepilý 10 %, bříza bělokorá 7 %, modřín evropský
6%

Lesopark Letňany

dub zimní 54 %, borovice lesní 10 %, lípa srdčitá
10 %, jasan ztepilý 7 %, javor mléč 5 %
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V tabulce můžeme porovnat zastoupení dřevin v jednotlivých lesech a podle toho
vyvodit výsledky návratu k původním dřevinám. Ve většině lesů má největší zastoupení
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur) nebo borovice lesní (Pinus
sylvestris). Zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) poukazuje na hojné výsadby
ve 20. století. Velkým problémem je výskyt trnovníku akátu (Robinia pseudacacia)
jakožto extrémně invazivní rostliny. Na nově vysázeném lesoparku Letňany můžeme
pozorovat odlišnou druhovou skladbu nejvíce se blížící přirozenému zastoupení dřevin.
Seznam dřevin jmenovaných v tabulce:
 dub zimní (Quercus petraea)
 smrk ztepilý (Picea abies)
 borovice lesní (Pinus sylvestris)
 habr obecný (Caprinus betulus)
 lípa srdčitá (Tilia cordata)
 dub letní (Quercus rubra)
 modřín evropský - opadavý (Larix decidua)
 bříza bradavičnatá - bělokorá (Betula pendula)
 buk lesní (Fagus sylvatica)
 trnovník akát (Robinia pseudacacia)
 borovice černá (Pinus nigra)
 olše lepkavá (Alnus glutinosa)
 jasan ztepilý (Fraxinus ecelsior)
 javor mléč (Acer campestre)
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3

Vzdělávací programy střediska ekologické výchovy lesů hl. m.
Prahy se zaměřením na dřeviny

Středisko ekologické výchovy vzniklo roku 2008 a spadá pod Lesy hl. m. Prahy.
Zázemí střediska se nachází v areálu organizace, v nově zrekonstruované budově
bývalého mlýna, kde je také k využití malý přednáškový sál, přičemž organizace Lesy
hl. m. Prahy využívá i zrekonstruovanou budovu bývalého pivovaru ve stejném areálu.
Pod střediskem ekologické výchovy jsou dvě oddělení, ekologická výchova a záchranná
stanice pro volně žijící živočichy. Od září 2011 stanice vznikla v Jinonicích a od března
2012 byla připravena přijímat zraněné a jinak postižené živočichy do péče. Snahou
ošetřovatelů je živočichy vrátit zpět do výborné kondice a vypustit je zpátky do volné
přírody. Pokud toto není možné, bývají někteří živočichové umístěni do lesních
zookoutků u hájoven. Takovéto zookoutky můžeme potkat v Hostivařském lesoparku,
Chuchelském háji nebo v Kunratickém lese.
Vzdělávací programy a exkurze pořádané střediskem ekologické výchovy Lesů hl.
m. Prahy jsou různorodé. Programy nejsou rozdělené jen podle zaměření, ale i dle
skupin, pro které jsou organizovány. Najdeme zde programy pro děti z mateřských škol,
žáky prvního a druhého stupně základní školy, studenty středních škol i pro rodiče
s dětmi nebo seniory. Programy, které pořádá místní organizace, se týkají lesních dřevin
a živočichů, dále také projektu Návrat včel do pražských lesů, svět hmyzu, vodě,
přírodě v zimě a další exkurze a semináře zaměřené na vztah člověka s přírodou.
V rámci duchu tzv. lesní pedagogiky je snaha co nejvíce lidem přiblížit život v lese,
ukázat, jak se lesníci starají o les v rámci uznávaných certifikátů a tedy udržitelné lesní
hospodářství, i jaké druhy stromů, živočichů a rostlin se v pražských lesích vyskytují.
Snahou je co nejvíce využít lesa jako přírodní učebny.

3.1 Vzdělávací programy zaměřené na dřeviny pro ZŠ
Vzdělávací programy vedou lektoři s certifikátem lesního pedagoga, spíše tedy
lesníci. Takto certifikované osoby se zaměřují více na zábavné interaktivní přiblížení
lesa a práci samotného lesníka. Doporučeným vybavením v rámci programů
zaměřených na les a dřeviny je oblečení a obuv do terénu. Časová náročnost programů
je 2-3 hodiny, ale velice se liší možnostmi na množství zúčastněných žáků či celých
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tříd. Pro některé programy jsou nejvhodnější lokality v okolí škol, které jsou žákům
blízké. Všechny níže uvedené programy jsou zaměřené na žáky ze základních škol. Je
na individuální volbě lesního pedagoga jaké pomůcky a přesný program pro žáky zvolí.
Do lesa s lesníkem
Tento program může absolvovat více tříd najednou. Žáci se dozvědí informace o
životě v lese a to, jak stromy rostou a stárnou od semen po dospělé jedince. Sami si
vyzkouší práci lesníků, jako je sázení nových stromků, ukázka dřevorubecké činnosti,
měření lesa lesnickými přístroji a také se seznámí se dřevem jako s materiálem.
Program může probíhat od jara až do podzimu.
Sázení lesních dřevin
Snahou tohoto programu je žákům v rámci manuálního úsilí vštípit zásady ochrany
a péče o les a zároveň předcházet následně možnému vandalismu. Zapojení pražských
škol probíhá již několik let a zúčastnění učitelé si program velice pochvalují. Díky této
práci se žáci lépe seznámí s hospodařením v lese. Program může probíhat pouze v době
jarních či podzimních výsadeb.
Život lesa
Program týkající se lesních pater, funkcí ekosystému a vazeb v něm. Konkrétně je
zaměřený na život nejmenších živočichů v lesním ekosystému. Žáci dostanou do rukou
pinzetu, lupu, lopatku a podívají se pod kůru i pod zem. Program může být organizován
od jara do podzimu.
Les v zimě
Program zaměřený na život lesa v zimních měsících. Žákům se představí aktivity
jako stopování zvěře, příprava krmiva do krmítka a krmelce a kontrola lesa lesníkem.
Program je vhodný pouze pro jednu třídu. Tento program probíhá v zimních měsících.
Naše dřeviny
Během tohoto programu jsou žákům představeny naše základní dřeviny. Děti se
seznámí se stromem jako s živým organismem a pochody, které v něm probíhají.
Samozřejmě nechybí ukázka starých či památných stromů. Program lze uskutečňovat
od jara do podzimu.
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Lesní čarování
Projektový den, během kterého žáci zažijí les trochu jinak a napříč stromovými
patry. Seznámí se se starými keltskými zvyky a objeví prastarou sílu stromů. Díky
lesníkům budou žákům představeny mechy a kapradí, lesní byliny a houby, ale
i zástupci z hmyzí říše. Program je organizován od jara do podzimu.
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4

Využití pražských lesů a lesoparků ve výuce botaniky

4.1 Využití stávajících naučných stezek
Stezky vedoucí pražskými lesy a lesoparky mají různá zaměření nejen
na současnost a přírodní rozmanitost, ale i na geologickou a historickou minulost
zdejšího kraje, na lesnickou činnost, chráněné oblasti a druhy rostlin a živočichů.
Nejčastěji tématika stezek bývá kombinovaná a každé jedno zastavení s informační
tabulí má určitou specifikaci. Stezky se také liší délkou, časovou a fyzickou náročností
a počtem zastavení s informačními panely. Některé trasy jsou vedené jako cyklostezky,
jiné jsou pouze pro pěší. Snahou je některé stezky přizpůsobit i pro hendikepované
návštěvníky. O naučné stezky na území metropole se starají různé neziskové
organizace, které získaly granty na rozličné projekty týkající se pražské přírody
od Magistrátu hl. m. Prahy. K takto zrenovovaným stezkám se vedení metropole hlásí
a pomáhá při jejich opravách, údržbě a aktualizaci. Bohužel udržovat stezky na území
aglomerace je složité a velmi nákladné. Stejně jako pražské lesy a lesoparky trpí
i stezky nadměrným užíváním spojeným s vandalismem.
Nejvhodnější stávající naučná stezka se zaměřením na dřeviny je v Chuchelském
háji, prochází zdejším zookoutkem a arboretem. Naučná stezka byla obnovena na jaře
2014 za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Velká
Chuchle. Časová náročnost stezky je 2-3 hodiny a délka je 3,5 km. Trasa je značena
žlutou turistickou značkou a je na ní 9 informačních panelů. Zaměření tabulí je
botanické, zoologické, geologické a historické. Panely mají interaktivní využití
v podobě otázek.
Naučná stezka začíná u autobusové zastávky Malá Chuchle, kde staví autobusy
129, 241, 244, 314 a 318. Jdeme k prvnímu zastavení v ulici V Lázních u kostela Panny
Marie. Zastavení se věnuje historii Malé Chuchle a hlavně jejímu nejvýznamnějšímu
období. Text se týká lázní, významných osobností a událostí, které se zde staly. Také je
doplněn dobovými fotografiemi. Drobný odstavec se věnuje samotnému kostelu.
Pokračujeme dále po žluté turistické stezce k zastavení č. 2. Toto zastavení se věnuje
pramenům a léčivým látkám ve zdejší vodě. Text se také věnuje mlýnu, který stával
v rokli a mlel cukrovou řepu. Jdeme dále ke třetí tabuli. Toto zastavení popisuje bylinný
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aspekt zdejšího lesa se zaměřením na rozdílné osvětlení prostoru. Zde se stezka začíná
prolínat s arboristickými naučnými tabulemi, které jsou zřízené organizací Lesy hl. m.
Prahy. Tabule ukazují, jaké stromy tu rostou, jak je poznáme a jaké je jejich rozšíření
v ČR. První tato tabule stojí hned vedle třetího zastavení a věnuje se buku lesnímu
(Fagus sylvatica). Než dojdeme k zastavení č. 4, procházíme rozsáhlým lesním
zookoutkem. V zoo můžeme vidět například rysa ostrovida (Lynx lynx), výra velkého
(Bubo bubo) nebo jelena lesního (Cervus elaphus). Pro všechny živočichy v zookoutku
bohužel není možný návrat do volné přírody. Hned, jak opustíme zoo, vidíme další
tabuli arboristické procházky. Na tabuli je vyobrazen habr obecný (Carpinus betulus).
Až do zastavení č. 4 nás postupně čeká ještě sedm arboristických tabulí. Konkrétně jde
o modřín opadavý (Larix decidua), borovici lesní (Pinus sylvestris), douglasku
tisolistou (Pseudotsuga menziesii), dub zimní (Quercus petraea), třešeň ptačí (Prunus
avium), lípu srdčitou (Tilia cordata), dřín jarní (Cornus mas). Následující zastavení č. 4
je nejvýše poležené z celé stezky. Text na informační tabuli se týká u nás nepůvodního
trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) a způsobů, jak se této velmi invazivní dřeviny
zbavit. Pokračujeme dále a cestou potkáváme poslední tři tabule věnující se dřevinám.
Je to trnovník akát (Robinia pseudoacacia), javor babyka (Acer campestre) a jeřáb břek
(Sorbus torminalis). Následně nás čeká zastavení č. 5, které popisuje historii a změny
kostela sv. Jana Nepomuckého. Pokračujeme cestou dále, až dojdeme k zastavení č. 6.
Text na této tabuli se věnuje hospodaření v lesích v minulosti a s tím spojené využívání
dřeva jako materiálu. Jdeme dále po žluté turistické značce, která nás přivede mezi lomy
na úpatí PR Homolka, kde se nachází zastavení č. 7. Tato tabule popisuje zdejší lomy
a vápenec, který se zde těžil. Zastavení č. 8 se věnuje mnoha důležitým tématům jedním z nich je kulturní památka Pacoldova vápenka, za zmínku v textu také stál
unikátní význam této geologické oblasti. Poslední zastavení najdeme na náměstí
Omladiny ve Velké Chuchli. Informační tabule č. 9 se věnuje historii zdejší městské
části, významným osobnostem a blízkému dostihovému závodišti.
Naučná stezka zde končí. Na dohled je autobusová zastávka Velká Chuchle, na
které staví autobusy číslo 172 a 244.
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Seznam zastavení
1. Malá Chuchle
2. Mariánský pramen
3. Nad Čertovou roklí
4. U přírodní rezervace
5. U kostela
6. Chuchelský háj
7. Žákův lom
8. Přídolí, Homolka
9. Velká Chuchle
Seznam stromů v arboretu
1. buk lesní (Fagus sylvatica)
2. habr obecný (Carpinus betulus)
3. modřín opadavý (Larix decidua)
4. borovice lesní (Pinus sylvestris)
5. douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
6. dub zimní (Quercus petraea)
7. třešeň ptačí (Prunus avium)
8. lípa srdčitá (Tilia cordata)
9. dřín jarní (Cornus mas)
10. trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
11. javor babyka (Acer campestre)
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12. jeřáb břek (Sorbus torminalis)

Obr. 2: Arboristická informační tabule v Chuchelském háji
(foto vlastní-Humlová)

4.2 Návrh botanické vycházky do Hostivařského lesoparku
Tab. 2: Základní informace k botanické vycházce

Název botanické vycházky
Doba konání

Za dřevinami Hostivařského lesoparku
Od jara do podzimu

Časová náročnost

3-4 hodiny
 Seznámit žáky s pražskou přírodou

Cíle vycházky

 Demonstrovat rozdíly mezi dřevinami
 Forma výuky v praxi
Seznámení s realitou dřevin
 Volnočasová aktivita se zájmovými kroužky
 6. a 7. ročník ZŠ

Zařazení vycházky do výuky

 1. ročník SŠ (bez pracovních listů)


výběrový seminář zaměřený na biologii
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Časová náročnost botanické procházky do Hostivařského lesoparku je 3-4 hodiny.
Trasa začíná u autobusové zastávky Livornská, kde staví autobusy číslo 125, 240 a 296.
Ze zastávky autobusu půjdeme do kopce a projdeme vrchem okolo ZŠ Nad Přehradou
a dojdeme ke vstupu do Hostivařského lesoparku u trasového bodu číslo 1.
1) Vstup do lesoparku; (50°2'29.301"N, 14°32'57.517"E)
2) Rozcestí odbočte vpravo, vyhlídka; (50°2'28.631"N, 14°32'51.839"E)
Dále budeme pokračovat rovně po lesní cestě, až dojdeme na rozcestí, tedy
k trasovému bodu č. 2, kde odbočíme doprava. Před odbočkou vidíme strom označený
dřevěnou cedulkou nadmořské výšky, konkrétně 300 m n. m. Po odbočení vpravo
na asfaltovou cestu se můžeme kochat vyhlídkou přes louku na Milíčovský les a část
sídliště Jižní Město, poté budeme po cestě pokračovat dále až k trasovému bodu č. 3.
3) Rozcestí odbočte vlevo, nemocné stromy; (50°2'34.560"N, 14°32'51.067"E)
Hned po odbočení můžeme v pravé části lesa žákům demonstrovat jehličnaté
stromy napadené a usmrcené hmyzím škůdcem. Procházku pokračujeme rovně
po asfaltové cestě až k dalšímu rozcestí.
4) Topol černý (Populus nigra); (50°2'34.622"N, 14°32'48.305"E)
Cestou potkáme stromy označené cedulkou s názvem. Prvním z nich je topol černý
(Populus nigra), na kterém můžeme ukázat plochost řapíků, díky nimž se topolové listy
třepotají ve větru.
5) Topol balzámový (Populus balzamifera); (50°2'34.671"N, 14°32'45.833"E)
Na tomto stromě můžeme demonstrovat rozdílnost listů oproti předchozímu druhu
a srovnat habitus obou stromů.
6) Borovice vejmutovka (Pinus strobus); (50°2'34.684"N, 14°32'44.636"E)
U bodu č. 6 je na pravé straně cesty stojící borovice vejmutovka (Pinus strobus),
pro žáky zajímavá odlišným tvarem šišek a velice jemnými jehlicemi na rozdíl
od běžnějších druhů borovic (Pinus).
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7) Rozcestí

odbočte

vpravo,

vlevo

javor

babyka

(Acer

campestre);

(50°2'34.895"N, 14°32'36.930"E)
Na levé straně rozcestí ve tvaru Té, bod č. 7, je značený javor babyka (Acer
platanoides) a my dále pokračuje cestou vpravo. Ještě než opustíme rozcestí docela,
vidíme altán a hned vedle něho topol osika (Populus tremula) s cedulkou uvádějící 305
m n. m.
8) Střemcha obecná (Prunus padus); (50°2'35.825"N, 14°32'36.196"E)
Vpravo od cesty zhruba u trasového bodu č. 8 vidíme označenou střemchu
obecnou (Prunus padus). Když půjdeme ještě několik metrů rovně, dojdeme k odbočce
a půjdeme doprava.
9) Odbočte vpravo - habr obecný (Carpinus betulus), jedle bělokorá (Abies
alba),

jírovec

maďal

(Aesculus

hippocastanum);

(50°2'36.916"N,

14°32'34.342"E)
Po pár metrech na nové cestě vidíme po levé straně habr obecný (Carpinus betulus)
a za ním jedli bělokorou (Abies alba) a pravým směrem je jírovec maďal (Aesculus
hippocastanus). Jírovcové listy jsou vhodné k ukázce zpeřených listů a jedlové šišky
demonstrují rozdílný směr růstu proti smrkovým. Otočíme se a vrátíme se zpět
na původní cestu, ze které jsme odbočili.
10) Vraťte

se

zpět,

javor

ginnala

(Acer

ginnala);

(50°2'37.065"N,

14°32'33.898"E)
Hned na rohu rozcestí u bodu č. 10 vidíme javor ginnala (Acer ginnala), jeden
z nepůvodních druhů rostoucích u nás a pokračujeme dále po cestě rovně.
11) Rozcestí pokračujte rovně; (50°2'38.367"N, 14°32'29.611"E)
Než dojdeme na další rozcestí, bod trasy č. 11, můžeme si ukázat dub červený
(Quercus rubra) vpravo, borovici černou (Pinus nigra) vlevo a jilm habrolistý (Ulmus
minor) opět na pravé straně. Na těchto stromech lze žákům představit ostré výkrojky
listů dubu a tvrdé, párové jehlice borovice. Na křižovatce u bodu č. 11 pokračujeme
rovně a na následujícím rozcestí taktéž.
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12) Buk lesní (Fagus sylvatica); (50°2'40.004"N, 14°32'25.498"E)
Trasový bod č. 12 označuje buk lesní (Fagus sylvatica), který se nachází na louce
vpravo pár metrů za posledním křížení cest. Na buku lesním (Fagus sylvatica) ukážeme
plody ve tvaru trojboké ostnité nažky.
13) Jalovec virginský (Juniperus virginiana); (50°2'39.818"N, 14°32'16.865"E)
Vrátíme se zpět na asfaltovou cestu a jdeme dále rovně. Na levé straně vidíme
několik keřů jalovce virginského (Juniperus virginiana), označené jako trasový bod
č. 13.
14) Líska

obecná

(Corylus

avellana),

tis

červený

(Taxus

baccata);

(50°2'39.868"N, 14°32'9.585"E)
Další bod č. 14 označuje po sobě následující lísku obecnou (Corylus avellana)
a tis červený (Taxus baccata). V jarních měsících můžeme na lísce demonstrovat
kvetení keře ještě před olistěním a samčí jehnědovité a samičí pupencovité květenství.
Na tis žáky upozorňujeme pouze podle jejich věku a ročního období, z důvodu možné
otravy prudce jedovatým červeným dužnatým obalem semene. Jako zajímavost můžeme
tis červený (Taxus baccata) zmínit jako velmi tvrdé dřevo.
15) Rozcestí

pokračujte

rovně,

javor

jasanolistý

(Acer

negundo);

(50°2'40.029"N, 14°32'8.020"E)
U bodu trasy č. 15 vlevo je označený javor jasanolistý (Acer negundo), který je
dalším z nepůvodních druhů u nás a pokračujeme rovně, čímž zároveň vstupuje
do oblasti chráněné památkové oblasti I. kategorie. Pokračujeme dále rovně, až
narazíme na pěšinu a odbočíme vlevo.
16) Odbočte vlevo a jděte po pěšině; (50°2'40.066"N, 14°32'0.122"E)
Po pěšině dojdeme na vyhlídku, ze které vidíme rekreační areál Hostivařské
přehrady, zástavbu rodinných domů a část sídliště Jižní Město.
17) Vyhlídka, vraťte se zpět a odbočte vlevo; (50°2'38.342"N, 14°32'0.411"E)
Po pěšině se vrátíme zpět na asfaltovou cestu, odbočíme vlevo a pokračujeme
na rozcestí.
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18) Západní okraj hradiště Šance, rozcestí odbočte vlevo; (50°2'40.711"N,
14°31'52.629"E)
Zde stojíme na západním okraji ostrohu Kozinec, konkrétně okraj památkové
oblasti, kde se nacházelo hradiště Šance. Na okrajích hradiště jsou dodnes patrné zbytky
ochranného valu. Na rozcestí odbočíme vlevo dolů z kopce, až dojdeme na další
asfaltové rozcestí.
19) Na rozcestí odbočte vlevo; (50°2'37.400"N, 14°31'46.314"E)
20) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior); (50°2'36.135"N, 14°31'48.728"E)
Po několika metrech je v pravé stráni směřující dolů jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), označený jako bod trasy č. 20. Na stromě demonstrujeme rozdílnost nažek
oproti javorovým nažkám. Plody jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) rostou
na dlouhých převislých stopkách a jeho lichozpeřené listy mají 9-13 jednotlivých lístků.
Po cestě jdeme dál a na první křižovatce odbočíme vpravo.
21) Odbočte

vpravo,

hráz

Hostivařské

přehrady;

(50°2'35.788"N,

14°31'50.041"E)
Nacházíme se na hrázi Vodního díla Hostivař, označené v naší mapě jako bod
č. 21. Hostivařská přehrada byla vybudována v letech 1959-1963 na potoce Botič, jako
regulační prvek při možných povodních, ale také prvek rekreační.
22) Třešeň

ptačí

(Prunus

avium),

odbočte

vpravo

na

lesní

pěšinu;

(50°2'29.921"N, 14°31'51.586"E)
Přejdeme přes hráz a pokračujeme až k bodu trasy č. 22, což je třešeň ptačí
(Prunus avium), na které žákům ukážeme příčně se odlupující kůru. Zde se cesta větví
rovně, vpravo se nachází příjezdová cesta k rodinnému domu. My se vydáme ještě více
doprava do lesa na pěšinu. Po lesní pěšině pokračujeme rovně, mineme větvení cest,
kde se držíme vlevo.
23) Smrkový les; (50°04'13.003"N, 14°53'01.003"E)
Jsme u trasového bodu č. 23, tedy v monokultuře smrku ztepilého (Picea abies).
Jasně zde lze žákům ukázat mělký smrkový kořenový systém na jednotlivě vystouplých
kořenech, kvůli kterému dochází k častějšímu vývratu stromů.
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24) Odbočte vpravo a jděte po silnici rovně; (ulice K jezeru, Praha, okres Hlavní
město Praha; 50°04'11.697"N, 14°52'97.944"E)
Z lesa vyjdeme přímo na silnici, bod č. 24, a odbočíme vpravo. Po silnici musíme
postupovat opatrně, obzvláště o víkendech tudy jezdí množství vozidel.
25) Odbočte vlevo a pokračujte rovně; (50°04'17.033"N, 14°52'91.508"E)
Dále jdeme rovně až k bodu č. 25, kde odbočíme vlevo na lesní cestu. Mineme
rozcestí a pokračujeme rovně.
26) Borovice lesní (Pinus sylvestris); (50°2'29.723"N, 14°31'39.130"E)
Trasový bod č. 26 se nachází u dětského hřiště s dřevěnými herními prvky. Kolem
palouku vidíme růst borovice lesní (Pinus sylvestris), na kterých můžeme zřetelně
popsat odlišnosti od ostatních druhů borovic (Pinus), které jsme během procházky
potkali. Pokračujeme dále rovně po lesní cestě, až dojdeme k rozcestí, označenému jako
bod č. 27, kde odbočíme vlevo.
27) Rozcestí odbočte vlevo, hrušeň obecná (Pyrus communis); (50°2'31.298"N,
14°31'35.924"E)
Po pár metrech narazíme na označenou hrušeň obecnou (Pyrus communis). Pokud
vycházku konáme na podzim, můžeme ukázat právě dozrávající malvice, jako další
druh plodu. Dále pokračujeme rovně. Cestou mineme několik odboček, ale jdeme dál,
až dojdeme na další velké rozcestí.
28) Rozcestí odbočte vpravo, jeřáb muk (Sorbus aria), javor klen (Acer
pseudoplatanus); (50°2'26.932"N, 14°31'32.351"E)
Na levé straně rozcestí vidíme javor klen (Acer pseudoplatanus) a vpravo jeřáb
muk (Sorbus aria). V červnu vidíme bílé květy jeřábu (Sorbus) uspořádané do lat
a na podzim tmavočervené kulovité plody.
29) Javor mléč (Acer platanoides); (50°2'27.813"N, 14°31'28.682"E)
Odbočíme vpravo. Zhruba v polovině cesty je na levé straně stojící javor mléč
(Acer campestre). Tento druh javoru je poslední, který potkáme, a proto můžeme ukázat
veškeré odlišnosti od předchozích javorů (Acer). Jdeme dál k bodu č. 30.
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30) Jedle ojíněná (Abies concolor), rozcestí odbočte vpravo; (50°2'27.689"N,
14°31'24.047"E)
U bodu trasy č. 30 se cesta větví a vlevo stojí označená jedle ojíněná (Abies
concolor) s jehlicemi rostoucími ve dvou řadách, které mají modrošedé ojínění ze všech
stran. My pokračujeme cestou vpravo k bodu č. 31.
31) Bříza bělokorá (Betula pendula); (50°2'28.594"N, 14°31'22.888"E)
Další bod zhruba označuje umístění břízy bělokoré (Betula pendula). Na tomto
stromě můžeme žákům předvést jehnědovitá převislá květenství a typickou odlupující
se bílou borku. Následující cesta nás zavede k poslední dřevině botanické procházky.
32) Dětské

hřiště,

modřín

opadavý

(Larix

decidua);

(50°2'28.619"N,

14°31'12.788"E)
Trasový bod č. 32 je modřín opadavý (Larix decidua) stojící u louky s nově
zrekonstruovaným dětským hřištěm. Modřín (Larix) představujeme jako jediný opadavý
jehličnan u nás nepůvodní.
33) Rozcestí odbočte doprava; (50°2'27.230"N, 14°31'10.915"E)
U bodu trasy č. 33 narazíme na odbočku, kterou se dáme doprava. Touto cestou
jdeme dál až na další rozcestí, kde odbočíme doleva.
34) Jsme u lesního zookoutku; (50°2'25.804"N, 14°31'2.997"E)
35) Rybník pro vodní ptactvo; (ulice K obecním hájovnám, Praha, okres Hlavní
město Praha; 50°03'98.742"N, 14°51'65.283"E)
Posledním bodem trasy č. 35 je rybníček pro vodní ptactvo patřící stejně jako
zookoutek k místní hájovně. Zde oficiální část procházky končí. Když odbočíme doleva
do ulice K obecním hájovnám, dojdeme na hlavní silnici K Horkám. Nacházíme se
v blízkosti autobusové zastávky K obecním hájovnám, kde staví autobus číslo 181.
Během procházky můžeme žákům ukázat nejen zmíněné druhy dřevin, ale i jiné,
které potkáme cestou jako například hloh obecný (Crataegus leavigata), zlatice převislá
(Forsythia suspensa), šeřík obecný (Syringa vulgaris), růže šípková (Rosa canina) nebo
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Žákům můžeme demonstrovat rozdíly mezi
jehličnany na příkladu jehlic a tvaru jejich šišek nebo rozdíly mezi jednotlivými druhy
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javorů podle tvaru listů. Dle ročního období můžeme dětem ukázat i rozdíly mezi
semeny jednotlivých listnatých stromů.
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Obr. 3: mapa návrhu vycházky v Hostivařském lesoparku
(http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.5337963&y=50.0416241&z=15&l=0)
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4.3 Pracovní list k vycházce
Pracovní list k botanické procházce do Hostivařského lesoparku pro žáky 6. a 7. tříd
1) Správně pojmenujte druhy javorů podle listů.

…………….………

…………………

………………….

2) Vysvětli, proč se smrk může snadněji vyvrátit než borovice.
……………………………………………………………………………………
3) Jaký je název pro plody habru obecného, jasanu ztepilého a javoru mléče?
………………………
4) Vyjmenuj alespoň 5 druhů nepůvodních dřevin? ……………………………
……………………………………………………………………………………
5) Ke každé dřevině napiš správný název plodu.
buk lesní

…………………………

dub zimní

…………………………

jírovec maďal

…………………………

hrušeň obecná

…………………………

líska obecná

…………………………

6) Popiš stavbu listu na obrázku.
a) ………………………
b) ………………………
c) ……………………….

50

7) Jak se nazývá květenství břízy bělokoré? ……………………………
8) Vysvětli, proč se listy topolů třepotají ve větru?
…………………………………………………………………………………….
9) Podle obrázku určete, o jaký druh jehličnanu se jedná.

.........................

…………….

……………

…………..

10) Jak se jmenuje nepůvodní opadavý jehličnan? ………………………………
11) Který z hmyzích škůdců nejvíce ohrožuje jehličnaté stromy? ………………
12) Podle charakteristiky poznej strom:
a. Tento stálezelený jehličnatý strom má jehlice vyrůstající na větvích ve
svazečku po 2 a jsou až 7 cm dlouhé. Šišky jsou krátké a kulovité.
……………………………………….
b. Statný listnatý strom, který má dlouhé lichozpeřené listy s 9-13
jednotlivými lístky. Plody jsou úzké podlouhlé nažky rostoucí
v převislých stopkách. ………………………………………
13) Jak se stará lesník o nově vysazené stromky? ………………………………
……………………………………………………………………………………
14) Seřaď dřevo podle jeho tvrdosti (od nejměkčího).
a)

dub červený

d)

tis červený

b)

jedle bělokorá

e)

třešeň ptačí

c)

borovice vejmutovka

f)

jasan ztepilý

15) Jaká zvířata jste mohli vidět v zookoutku? …………………………………
……………………………………………………………………………………
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5

Závěr

Cílem bakalářské práce bylo nejen charakterizovat pražské lesy a lesoparky jako
celek i jako jednotlivá území, ale hlavně jejich možné využití ve výuce botaniky.
Snahou bylo zanalyzovat stávající vzdělávací programy a naučné stezky a navrhnout
vlastní botanickou vycházku. Východiskem praktické části byla část teoretická, která je
rozdělena do 2 částí.
V první teoretické části je cílem čtenáři přiblížit pražské lesy a lesoparky jako celek
a jejich rozmístění v metropoli. Seznámit čtenáře s organizací Lesy hl. m. Prahy, která
zajišťuje údržbu a hospodaření na území městských lesů. Díky snaze udržovat lesy
v trvale ekonomicky a ekologicky udržitelném hospodaření je tato organizace držitelem
dvou mezinárodně uznávaných certifikátů. Tímto a mnoha dalšími způsoby se
organizace snaží představit městskou přírodu všem obyvatelům a hlavně ji jim přiblížit.
Bohužel někteří návštěvníci lesů nejsou schopni dodržovat společensky daná a závazná
pravidla, která ale nejsou zákonně ošetřena. Bylo nutné vymezit některé plochy jako
zákonem chráněné oblasti, aby rostlinná společenstva co nejméně trpěla a co nejvíce se
zachovala budoucím generacím ve své nejpřirozenější podobě.
Druhá polovina teoretické části se věnuje jednotlivým vybraným lesům na území
hlavního města Prahy. Různé lesy a lesoparky se od sebe liší historií a možnostmi
rekreačního využití. Největší rozdíly můžeme pozorovat v různorodém zastoupení
dřevin. Snahou správce lesů a lesoparků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy je navrátit přírodu ke své nejpřirozenější druhové skladbě. Z tohoto důvodu jsou
monokultury smrku ztepilého (Picea abies), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia)
a dalších nepůvodních a nevhodných druhů postupně nahrazovány původními
a přirozenými dřevinami.
V úvodu praktické části jsou zmapovány vzdělávací programy a stávající naučné
stezky. Vzdělávací programy pořádá středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy
a množství tematických dnů a jejich zaměření je opravdu nepřeberné. Já jsem se v práci
věnovala pouze aktivitám zaměřeným na dřeviny. Bohužel podle slov pracovníků
střediska nejsou tyto programy využívány v plném množství, jak by mohly. Učitelé
obzvláště vyšších ročníků se spíše snaží využít pouze různé přednášky, než se studenty
absolvovat vzdělávací akci. V některých případech je to dáno časovou náročností
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programů, která se pohybuje zhruba kolem 3 hodin, ale spíše od učitelů samotných není
zájem toto se studenty zažít a například tlakem zkusit rozdíly v měkkosti dřeva nebo
přímo v lese vidět druhy, které se učili v knížkách.
Nedílnou součástí bylo i zjistit, jestli některou ze stávajících naučných stezek nelze
při výuce botaniky také využít. Stezky jsou komplexně zaměřené a z tohoto důvodu
spíše nevyhovující. Výjimkou je trasa v Chuchelském háji, která vede arboretem.
Informace přinášejí informační tabulky zaměřené na určité druhy dřevin.
Účelem praktické části bakalářské práce bylo navrhnout takovou botanickou
vycházku, která bude zaměřená na dřeviny a jejich využití ve výuce, k čemuž by měl
sloužit i navržený pracovní list. Mojí snahou bylo zpracovat pracovní list
pro 6. a 7. třídu ZŠ tak, aby žáci prokázali, že si z procházky odnesli důležité a zároveň
praktické informace. Práce na této trase mě bavila a doufám, že ji jednou sama využiji
ve výuce botaniky ve vlastní pedagogické praxi. Vzhledem k tomu, že zaujmout dnešní
žáky je stále těžší a těžší, si tato práce neklade za cíl najít systém, jak naučit žáky
botaniku, ale snahou je přiblížit pražské lesy a lesoparky dětem i jejich učitelům.
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