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ÚVOD

Prvotní zájem o vrch Petřín ve mně vzbudila kniha Jana Zavřela Pražský vrch
Petřín z roku 2001. Tato publikace mi poskytla nové poznatky a změnila můj pohled
na památnou horu Petřín. Především mě zaujala informace o existenci Přírodní památky
Petřínské skalky v horních partiích vrchu. Přišlo mi zajímavé, že se dá skloubit kulturní
vliv člověka v podobě parkových úprav s přirozeným zachováním území jako přírodní
památky. Když se tedy naskytla příležitost mapovat flóru na území Petřína v rámci
diplomové práce, rozhodla jsem seji využít.
Díky odkazům na literaturu ve výše zmíněné publikaci se mi podařilo sehnat
potřebné inventarizační materiály o flóře v oblasti Petřína. Klíčovým bodem práce bylo
zmapovat v období od jara 2004 do podzimu 2005 cévnaté rostliny na území Přírodní
památky Petřínské skalky a dřeviny podél vybrané trasy v zahradě Kinských a
Nebozízek. Výsledky pak porovnat s inventarizačními materiály a stanovit možné
důvody změny diverzity rostlinných druhů. Vzhledem k tomu, že se z velké části jedná
o plochy upravované a pravidelně udržované, předpokládala jsem značné změny
v druhové skladbě porostů. Výsledky mapování uvádím ve 4. kapitole - Výzkumná
část.
К teoretické části práce patří celá 3. kapitola - Charakteristika sledované oblasti.
V ní představuji oblast Petřína z hlediska administrativně správního, historického i
přírodního.
Vrch Petřín jakožto výšková dominanta centra Prahy s dobrou

dopravní

dostupností nabízí mnoho přírodních i kulturních zajímavostí. Z hlediska botanického
zde lze představit několik typů společenstev - od hajní květeny, přes luční společenstva
až po dřeviny domácího i cizího původu. Dalším cílem práce proto bylo navrhnout dvě
školní vycházky - pro jarní období se zaměřením na byliny a podzimní období se
zaměřením na dřeviny. Obě exkurze jsou popsané v 5. kapitole - Didaktická část.
Celá práce bude použita nejen pro školní účely, ale i jako dokumentační materiál
pro Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Nej důležitější m pramenem pro zpracování teoretické části práce je již zmíněná
kniha Pražský vrch Petřín od J. Zavřela (2001). V této publikaci jednotliví spoluautoři
popisují oblast Petřína z hlediska historie i z hlediska geologického, zoologického a
botanického. Je to první ucelená kniha shrnující jednotlivé poznatky o této oblasti
Prahy. Základní informace o Přírodní památce Petřínské skalky poskytuje Plán péče
na období 2000-2009 od S. Buriana (1996). Dokument seznamuje s vymezením území,
s hlavními motivy ochrany, zásadními vlivy lidské činnosti v minulosti a stavem
vegetace v této oblasti.
Informace o výskytu cévnatých rostlin v oblasti Petřína pocházejí z dvou
inventarizačních průzkumů. Prvním pramenem jsou dendrologické mapy petřínských
zahrad A. Skalické z roku 1968 a druhým Botanický inventarizační průzkum
navrhovaného Chráněného přírodního výtvoru Petřínské skalky z roku 1986 od
J. Haškové. V mapách A. Skalické jsou přesně vyznačené dřeviny, které se v daném
místě v době mapování vyskytovaly. Skalická sledovala jak stromy, tak keře. Vzhledem
ke stáří dokumentu, jsou některá místa v mapě špatně čitelná. V práci J. Haškové je
přesně vymezeno zvláště chráněné území Petřínské skalky a toto mapované území je
rozděleno do čtvercové sítě. V seznamu nalezených rostlinných druhů je u každého
druhu zaznamenáno, v jakém čtverci se vyskytuje (čtverec = 250 m2). Tato práce dále
obsahuje údaje ze starších botanických výzkumů F. W. Schmidta (1793-1794), Opize,
Ramische, Kosteletzkyho, Čelakovského, Velenovského a Domina, kteří popisují
rostlinné druhy rostoucí na Petříně v 19. století. Jejich nálezy nebyly přesně
lokalizované, ale J. Hašková uvádí seznam těch hájových druhů rostlin, které se
pravděpodobně během 19. století v oblasti zvláště chráněného území Petřínské skalky
vyskytovaly. Pro dlouhodobější srovnání vývoje květeny na Petříně jsem tyto údaje
zařadila do seznamu druhů cévnatých rostlin v Přírodní památce Petřínské skalky
uvedeného v praktické části této práce.
Problematikou výskytu dřevin v oblasti petřínských zahrad (v zahradě Kinských a
Nebozízek) se také zabývala Š. Mazánková (1999) ve své diplomové práci Využití
pražských parků a zahrad ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Jedná se především
o didakticky zaměřenou práci, v rámci které byly zmapovány vybrané úseky v zahradě
Kinských a Nebozízek. Protože to není ucelený výzkum, nebyly výsledky tohoto
mapování do mé práce zahrnuty.
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Všechny uvedené mapy jsou zpracované pomocí geografického informačního
systému ArcGis 9. Pracovat s tímto programem mi umožnil pan ing. P. Slavík,
pracovník Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy.
Samotná terénní práce probíhala pod vedením doc. P. Dostála od jara 2004
do podzimu 2005, tzn. během dvou vegetačních období. Dokumentační fotografie jsem
pořídila digitálním fotoaparátem CANON EOS 300D.
Nomenklatura je upravena dle Klíče ke květeně České republiky od K. Kubáta
(2002) a Lexikonu okrasných dřevin od K. Hiekeho (1994).

%
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3

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉ OBLASTI

Tato kapitola představuje oblast Petřína z hlediska administrativně správního,
historického i přírodního. Jedna z podkapitol poukazuje na zásadní vlivy lidské činnosti
v této oblasti v minulosti až po současnost.

3.1 Administrativně správní údaje
Sledovaná lokalita se rozprostírá na pražském vrchu Petříně s nadmořskou výškou
327 m n. m.
Petřín spadá do katastrálních území Smíchov, Malá Strana, Hradčany, která patří
do obvodů Praha 5 a Praha 1. Petřínský kopec je pokryt celkem deseti zahradami.
Sledovaná lokalita zasahuje do pěti zahrad: .do zahrady Kinských (Praha 5, Smíchov),
Nebozízku (Praha 1, Malá Strana), Seminářské zahrady (Praha 1, Malá Strana),
Lobkovické zahrady (Praha 1, Malá Strana) a Strahovské zahrady (Praha 1, Hradčany).
Botanický výzkum jsem prováděla v oblasti Přírodní památky Petřínské skalky.
Toto území se rozprostírá v horní části Petřína v prostoru Strahovské zahrady,
Lobkovické zahrady, Seminářské zahrady, zahrady Nebozízek a zahrady Kinských.
Celková výměra je 10,55 ha. Území bylo vyhlášeno jako chráněný přírodní výtvor
1.9.1988 vyhláškou č.5/1988 Sb. V roce 1991 bylo ochranné pásmo doplněno
vyhláškou č. 23/1991 Sb. a území bylo zařazeno do kategorie přírodní památka.
Přírodní památka je definována podle Novotné (2001, str. 264) jako: „Přírodní
útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných
nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním významem. "
Hlavním předmětem ochrany jsou pískovcové skalky ze svrchnokřídových
pískovců a opuk (obr. č. 1 a 2, str. 9) a lesní ekosystém se zbytky zakrslých a kyselých
doubrav s význačnými druhy rostlin a živočichů (BURIAN, 1996).
Z hlediska geomorfologického členění patří území Petřína do provincie Česká
vysočina -

Poberounské

soustavy -

Brdské podsoustavy -

(KUBÍKOVÁ, LOŽEK, ŠPRYŇAR, 2005).
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Pražské

plošiny

Obr. č. 1 - Pískovcově skalky v horní části zahrady Kinských

Obr. č. 2 - Pískovcové skalky v horní části zahrady Kinských
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3.2 Historie a významné kulturní památky petřínských sadů
Petřínské sady patří knejvětším pražským sadům. Vznikly spojením několika
původních zahrad a sadů. Dnes je tvoří zahrady Strahovská, Lobkovická, Seminářská,
Nebozízek, Park u rozhledny, Růžový sad, zahrada Kinských. Na Petříně se dále ještě
nachází Schonbornská (veřejnosti nepřístupná) a Vrtbovská zahrada (veřejnosti
přístupná v omezené době a za poplatek).
К dopravě na Petřín je možné využít lanové dráhy, která byla vybudována v letech
1890-91 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Tehdy měřila 396,5 m a byla nejdelší
lanovkou v Rakousku-Uhersku. Její provoz byl založen na principu vodní převahy.
Do nádrže ve vagónu v horní stanici se napustila voda, která zatížila vůz natolik, že
cestou dolů vytáhl vagón jedoucí v protisměru. V roce 1932 byla lanovka prodloužena
na 510 m a vodní pohon nahradila elektřina. Současně byla vybudována mezistanice
na Nebozízku (DOSTÁLOVÁ, 1993).
Podrobnější popis uvádím u zahrad, v kterých jsem prováděla mapování.

3.2.1 Zahrada Kinských
Tato zahrada se rozkládá v Praze 5 - Smíchov na jižním a jihovýchodním svahu
Petřína, severně od Holečkovy ulice. Hlavní vstup je z náměstí Kinských. Další vstupy
jsou ze Šermířské ulice, z ulice Na Hřebenkách a několika průchody v Hladové zdi ze
sousední zahrady Nebozízek. Zahrada má výměru 21,72 ha a leží v nadmořské výšce
197-318 m n.m.
Svahy v místech zahrady Kinských pokrývaly zprvu lesy, od 12. století z větší části
vinice. Ty se zde udržely až do třicetileté války. Na přelomu 18. a 19. století byly
smíchovské stráně Petřína pusté, protkané příkrými stezkami a obtočené vozovou
cestou. Na úpatí svahu byly malé zelinářské zahrady, ve střední části svahu obydlí
s pecemi na výrobu kuchyňského nádobí. Pískovcové skalky v nejvyšších partiích byly
tehdy holé, místy je doplňovala vřesoviště.
V roce 1828 koupila pozemky od Václava Novotného Růžena Kinská, matka
zakladatele zahrady knížete Rudolfa Kinského. Ten v roce 1828 začal s budováním
honosné zahrady s letohrádkem. Zahradu navrhl hospodářský ředitel

Kinských

František Höhnel, návrh letohrádku vypracoval architekt Jindřich Koch. Výstavba
empírového letohrádku byla ukončena v roce 1831, do roku 1836 byly provedeny
modelace terénu, výsadby, podchyceny četné prameny, vybudovány cesty, vyražena
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380 m dlouhá štola a založeny dva rybníky s vodopádem mezi nimi. Do roku 1836 nebo
kolem něho byla postavena vrátnice, kočárovna zvaná Švýcárna, stavení zaměstnanců,
zahradní stavení a deset skleníků pro tropické a subtropické rostliny.
V roce 1836 Rudolf Kinský zemřel. V jeho díle pokračovala ovdovělá Vilemína
Kinská společně s Bedřichem Wůnscherem, který navrhl úpravu výše položených partií,
o něž byla zahrada zvětšena vletech 1848 a 1849. Existence úpravné zahrady
zpřístupněné veřejnosti za poplatky trvala do 70. let 19. století. Již v roce 1870 byly
zrušeny některé skleníky a došlo к prodeji ovocné a hospodářské části zahrady.
Rozparcelování a zastavění zahrady zabránila smíchovská obec společně s pražskou.
Pozemek odkoupila a dne 12. května 1901 otevřela pro veřejnost. 15. května 1903 byly
v letohrádku zpřístupněny veřejnosti sbírky národopisného oddělení zemského muzea.
Během dalších let byly v zahradě rozmístěny objekty, jako Boží muka stávající dříve
před kostelem sv. Prokopa na Žižkově, dřevěná zvonička a dřevěný kříž ze slováckých
Dolních Bojanovic. Zahradní stavení se změnilo na restauraci, do kočárovny zvané
Švýcárna byly po přestavbě umístěny sbírky zemědělského muzea. V sousedství
letohrádku byl v roce 1914 umístěn pomník herečky Hany Kvapilové od Jana Štursy
(obr. č. 3, str. 12). V roce 1926 byla ve vstupní části z náměstí Kinských umístěna socha
Čtrnáctileté od sochaře Karla Dvořáka. Dnes se zde už nenachází. Při příležitosti
desátého výročí připojení Podkarpatské Rusi к první československé republice byl na
plošinu poblíž bývalého domu zaměstnanců přemístěn v roce 1929 dřevěný kostelík
sv. Michala z Medvědovců u Mukačeva (obr. č. 4, str. 12). Do dolního jezírka byla
přenesena socha Herkula z Kampy.
V letech 1948-1949 byla na úkor zahrady rozšířena Holečkova ulice, což mělo za
následek kromě jiného i posunutí vstupní brány. V téže době byla do horního rybníčku
umístěna socha lachtana od Jana Laudy. V roce 1965 byl zbourán empírový skleník,
z něhož dnes zbyla jen opěrná zeď.
Vletech 1997 a 1998 zpracovala architektka Magdalena Dandová s kolektivem
spolupracovníků návrh rehabilitace zahrady Kinských. Většina prací je dnes již hotova.
Působivým fenoménem v nej vyšší úrovni zahrady jsou pískovcové skalní výchozy,
jejichž seskupení vytváří skalní městečko. Toto území je zahrnuto do Přírodní památky
Petřínské skalky a je zajímavé nejen z hlediska botanického. Tajuplnost horní části
zahrady umocňuje bastion barokního opevnění a úsek středověkého opevnění pražských
měst - Hladová zeď (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, 2000).
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Obr.č. 3 - Pomník Hany Kvapilové

Obr. č. 4 - Kostelík sv. Michala
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К zajímavostem zahrady kromě jiného patří památný strom, rozložitý platan
javorolistý (Platanus x hispanica),

nacházející se přímo proti hlavnímu vstupu

z náměstí Kinských (obr. ě. 5, str. 13). Díky své obrovské koruně je nej mohutnějším
platanem pražských sadů.

Obr. č. 5 - Památný strom -platan javorolistý (Platanus x hispanica)

3.2.2 Zahrada Nebozízek
Nebozízek se rozkládá na území Praha 1 - Malá Strana mezi Hladovou zdí,
lanovou dráhou a ulicí Újezd. Má rozlohu 8 ha a leží v nadmořské výšce 200-325 m.
Většinu území dnešní zahrady Nebozízku pokrývaly ve středověku vinice. Od roku
1433 je

zaznamenán

název Nebozez

(pojmenování

podle vinice,

kterou

se

serpentinovitě vinula stezka podoby nebozezu). V průběhu 16. století byly vinice
postupně přeměňovány na ovocný sad. Pražská obec pozemky ovocného sadu odkoupila
od posledního vlastníka V. Aimera v roce 1822. V průběhu let 1832-42 byly ovocné
sady dle projektu zahradníka Jiřího Braula částečně zahradně upraveny a v roce 1842
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zpřístupněny veřejnosti. Rozsáhlá krajinářská přeměna do podoby městského parku
proběhla přibližně v letech 1891-1895 na základě plánu zahradního architekta Františka
Thomayera. Tehdy byly provedeny nové serpentinové cesty s mírnějším stoupáním,
zřízen okrasný kruhový bazén s vodotryskem a založeno dětské hřiště. V roce 1897 byla
ve spodní části parku vystavěna budova malostranského Sokola. Ve 30. letech
20. století došlo к rozšíření zahradních úprav Nebozízku o tzv. jiřinkový sad na místě
původních újezdských kasáren. Nebozízek byl propojen se sousední Seminářskou
zahradou. V letech 1984-1986 se uskutečnila rekonstrukce restaurace Nebozízku.
V roce 2000 byla zahájena dlouho připravovaná rehabilitace nástupních prostorů
komplexu zahrad vrchu Petřína. Úprava spodní části zahrady Nebozízku, navržena
v letech 1997-1998 zahradními architekty Zdeňkem Sendlerem a Václavem Babkou,
s sebou nese zpřehlednění a zvýraznění nástupu, změnu povrchů cest, technické
vybavení a rehabilitaci tzv. jiřinkového sadu.
V horní části zahrady se stejně jako v zahradě Kinských výrazně uplatňují výchozy
pískovcových

skal. Rovněž zde prochází Přírodní památka Petřínské

skalky.

Od původně klasicistní a novodobě upravené restaurace Nebozízek je nádherný výhled
na Prahu, což hrálo významnou roli v kompozici parku.
V zahradě dále najdeme pomník К. H. Máchy od Josefa Myslbeka z let
1910-1912, žulový pomník Vojty Náprstka a sochu hudebního skladatele Vítězslava
Nováka od Jana Kodeta (1950). Zdobená váza v dolní části zahrady připomíná konání
Jubilejní výstavy v roce 1891.
V kompozici zahrady se výrazně uplatňují solitérní druhy stromů, což je
charakteristické pro parky krajinářského typu.

3.2.3 Seminářská zahrada
Seminářská zahrada patří do území Praha 1 - Malá Strana a rozkládá se na
východním svahu Petřína, severně od lanové dráhy. Celková výměra je 13 ha,
nadmořská výška 200-270 m.
Území Seminářské zahrady pokrývaly ve středověku vinice. V 17. století pozemky
získal a jako užitkovou zahradu využíval řád bosých karmelitánů. Karmelitáni vystavěli
poustevnu, dva vinné lisy, haltýř na ryby, želvárnu a fíkovnu. V roce 1793 zahradu
převzal arcibiskupský seminář. Zahrada byla od té doby až do počátku 20. století
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pro veřejnost uzavřena a fungovala jako ovocný sad. Novou cestní síť a osázení
ovocnými dřevinami navrhl počátkem 20. století Svatopluk Mocker. К odbourání
obvodových zdí a propojení Seminářské zahrady s navazující zahradou Nebozízek došlo
poté, co zahradu v r. 1927 odkoupila pražská obec. Vybavila zahradu pohodlnějšími
cestami, schody a osvětlením. Veřejnosti byla zahrada zpřístupněna od r. 1930.
Vletech 1980-2000 probíhala v zahradě postupná bloková substituce ovocných
výsadeb. Návrh na výměnu ovocných dřevin vytvořil profesor Karel Červenka a
zahradní inženýr Václav Weinfurter. К nově obnoveným partiím zahrady patří dětské
hřiště v dolní části.
Dnes kompozici zahrady určují pravidelné řadové výsadby ovocných stromů
v blocích vymezených nepravidelnou cestní sítí. Nedílnou součástí jsou i porosty
lesních dřevin, které navazují na ovocný sad od západu a náleží do oblasti Přírodní
památky Petřínské skalky. K nej významnějším stavbám patří raně klasicistní kaple a
bývalý klasicistní refektář (dnešní restaurace). Ve svahu v levé části zahrady najdeme
pomník Jana Nerudy od Jana Simoty, sochu houslisty Ferdinanda Lauba od Vojtěcha
Sapíka a bronzovou fontánu s postavami chlapců od prof. Karla Dvořáka. Na
vyhlídkové trase vedoucí středem zahrady se nachází studánka Petřínka (obr. č. 6,
str. 15) (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, 2000), (NOVOTNÝ, 1960).

Obr. č. 6 - Studánka Petřínka
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3.2.4 Lobkovická zahrada
Lobkovická zahrada patří к Praze 1 - Malá Strana. Rozkládá se na severním svahu
Petřína za monumentálním Lobkovickým palácem (Přehořovských -

vybudován

vletech 1703-07 Přehořovskými zKvasejovic, úprava a přístavba v roce 1769).
Celková výměra zahrady je 6,69 ha, nadmořská výška 205-305 m.
Tato zahrada je pozůstatkem velkorysé barokní kompozice založené po roce 1703
Janem Jiřím Kapulou v místě starší vinice. Původní terasovitá zahrada italského typu
byla v roce 1793 upravena jako anglický park. V severojižní svahové ose je zřetelná
původní terasovitá úprava s esovitým systémem cest, lemovaných kdysi tvarovanými
dřevinami (j í r o v c e )- Západní část a partie nad Vyhlídkovou cestou mají lesnatý
charakter a patří к Přírodní památce Petřínské skalky. Za palácem byla realizována
novodobá úprava, oddělená od navazující svahové části zahrady mříží (v souvislosti
s vyčleněním této plochy v 80. letech pro účely velvyslanectví SRN).
V zahradě je umístěna socha básníka Jaroslava Vrchlického od Josefa Wagnera
(DOSTÁLOVÁ, 1993).

3.2.5 Strahovská zahrada
Strahovská zahrada z hlediska územního patří к Praze 1 - Hradčany. Rozkládá se
na svažitých i rovinatých plochách jižně, jihovýchodně až východně od klášterních
budov, v prostoru mezi Úvozem a Strahovskou ulicí. Zahrada o 11 ha leží v nadmořské
výšce 225-320 m.
Zahrada je součástí komplexu premonstrátského kláštera na Strahově. Rozlehlé
území věnoval Vladislav II. klášteru při jeho založení v roce 1140 na podnět
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Původně románská stavba byla později upravena
a přestavěna (gotické a barokní přestavby a přístavby). Za opata strahovského kláštera
Jana Lohela (1586-1612) došlo také к přestavbě románského vodovodu, vyčištění
pramenů na východních svazích Petřína a podchycení vody novými štolami. Další opat,
Kašpar Questenberk, se podílel hlavně na stavební úpravě zahrady. V té době byly
v zahradě vysazeny i dřeviny, jako ořešáky (Juglans sp.) a teplomilné kaštanovniky
jedlé (Castanea sativa). Začátkem 70. let 17. století za opata Jeronýma Hirnheima
sehrál významnou roli v úpravě zahrady architekt Giovanni Domenico Orsi. V zahradě
a vinicích byla podle jeho návrhu postavena řada domů. V této době vznikla též velká a
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malá poustevna (1673, 1674) a v horních partiích u Hladové zdi kazatelna. V období
baroka zahrada plnila užitkovou funkci. Byly zde pomaria, ovocné sady, vinice,
štěpnice i plochy к pěstování zeleniny (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, 2000).
Dle Křivského (1980, str. 216): „ V padesátých letech při vybudování Památníku
národního písemnictví v areálu kláštera byla Strahovská zahrada otevřena veřejnosti a
novou vyhlídkovou cestou spojena v jedno zelené pásmo s ostatními

petřínskými

zahradami.íl
V 80. a 90. letech 20. století byla v zahradě provedena asanační, regenerační a
pěstební opatření.
Dnes spodní část Strahovské zahrady tvoří ovocné stromy v jednoduché řádkové
struktuře. Na ně navazují svažité lesnaté partie, jež sousedí s Lobkovickou zahradou a
Parkem u rozhledny, které patří к Přírodní památce Petřínské skalky. Na rozhraní
ovocného sadu a lesa stojí kazatelna, v lesním porostu jsou pískovcové výstupy
s poustevnou Peklo. V téměř rovinatém terénu podél Hladové zdi, souběžně se
Strahovskou ulicí je ovocný sad.
Na závěr kapitoly o historii petřínských zahrad uvádím tabulkový přehled
charakteristik a nej důležitějších objektů v jednotlivých zahradách a jejich umístění
v mapě č. 1, str. 20.
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Rozložení

Výměra
Nadmořská
výška
Založení

Významné
úpravy
Charakter

Zveřejnění,
přístupnost

Přírodní
zajímavosti

Park u
Rozhledny
náhorní plošina
Petřína v okolí
rozhledny
2,5 ha
v rozmezí 300 až
326 m
рог. 1836
(K. Chotek,
J. Braul)
1. pol. 20. stol.
parková úprava

Růžový sad
náhorní
plošina jižně
od Hladové
zdi
5,6 ha
v rozmezí 320
až 328 m
po r. 1932
(K. Kumpán,
Z. Profous)
1. pol. 20. stol.

Historické
a novodobé
stavby

Zahrada
Nebozízek
mezi lanovou
dráhou a
Hladovou zdí

21,72 ha
v rozmezí 197 až
318 m
рог. 1827
(R. Kinský)

8 ha
v rozmezí 200 až
325 m
postupně od
konce 16. stol.

2. pol. 19. stol.

konec 19. stol.
(F. Thomayer)
typ městského
veřejného parku
v anglickém
pojetí
od r. 1842

zahradní
úprava

zahradní
kompozice
v anglickém
pojetí
od r. 1901

památný strom
- líska
turecká,
trvalková
zahrada
Květnice,
záhony
s dvanácti
tisíci růží

dřeviny domácí i
cizokrajné, různé
kultivary,
památný strom platan javorolistý,
pískovcové skalní
výchozy (součást
PP Petřínské
skalky)
dvě jezírka,
vodotrysk před
letohrádkem,
kašna u muzea
pomník
H. Kvapilové,
sochy Herkules a
Lachtan

zlepšení
přístupnosti po
r. 1934 ze
Seminářské z.,
v 70. letech 20. stol.
ze Strahovské z.

Vodní prvky

Plastiky

Zahrada
Kinských
jižní a
jihovýchodní část
Petřína

Polibek,
Rozum a cit,
pomník M. R.
Štefánika

horní část
zahrady součástí
PP Petřínské
skalky, ve spodní
části tzv.
jiřinkový sad

fontána se
sousoším, nádrž
s vodotryskem

pomníky К. H.
Máchy,
V. Náprstka,
V. Nováka,
pseudobarokní
dekorativní váza
Hladová
zeď,
letohrádek
restaurace
kostel sv. Vavřince,
bastion,
Kinských,
kostel
Nebozízek,
kaple Božího hrobu,
barokní
sv. Michala, Boží zahradnický
kaple Kalvárie,
muka, dřevěná
domek, budova a
kaple křížové cesty, opevnění,
Štefánikova
zvonička,
bývalá
hřiště Sokola,
Hladová zeď,
hvězdárna,
kočárovna,
bývalá
Hladová zeď,
bludiště, Petřínská
vrátnice, barokní lanová dráha na
rozhledna z r. 1891 horní stanice
lanové dráhy
opevnění,
Petřín
Hladová zeď
1 s bastionem

Tabulka č. 1 - Charakteristika Parku и rozhledny, Růžového sadu, zahrady Nebozízek,
zahrady Kinských
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Lobkovická
zahrada
severní svah za
Lobkovickým
palácem
6,69 ha
v rozmezí 205 až
305 m
r. 1696 (František
Přehořovský
z Kvasejovic)
1. pol. 18. stol.
(Ignác Jan Palliardi)

Seminářská zahrada
Rozložení

Výměra
Nadmořská výška
Založení
(zakladatel nebo
návrh)
Významné
úpravy
Charakter

Zveřejnění,
přístupnost

Přírodní
zajímavosti

Vodní prvky

Plastiky

Historické stavby

východní svah Petřína
severně od lanové
dráhy
13 ha
v rozmezí 200
až 270 m
postupně v průběhu
18. stol.
zač. 20. stol.
(S. Mocker)
ovocná kultura, lesnaté
partie s pískovcovými
skalkami
odr. 1930

lesnaté partie,
zahradní úprava
v nepřístupné části
konec 18. stol.,
od 80. let 20. stol.,
dnes přístupná
částečně
přes 3 tisíce ovocných anglický park,
stromů (kaštanovníky a lesní partie součástí
mandloně), horní partie PP Petřínské skalky
součástí PP Petřínské
skalky
studánka Petřínka,
fontána s plastikami
chlapců
socha J. Nerudy,
socha J. Vrchlického
Hrající si chlapci,
socha F. Laumba
klasicistní kaple,
bazén,
restaurace Na vyhlídce Lobkovický palác
(dřívější refektář)

•

. '1

O

•

' *

1 '

Strahovská
zahrada
jihozápadní svah
Petřína, zač.
Vyhlídkové cesty
11 ha
v rozmezí 225 až
320 m
kolem r. 1140
(Vladislav II.)
2. pol. 16 stol.,
17. stol.
(Baptista)
zahradní úprava,
ovocná kultura,
lesnaté partie
po r. 1953

lesní partie součástí
PP Petřínské skalky

studánka

socha P. Marie
v Exilu
Strahovský
premonstrátský
klášter, kazatelna

T

Tabulka č. 2 - Charakteristika Seminářské, Lobkovické a Strahovské zahrady
Tabulky byly převzaty z diplomové práce Š. Mazánkové (1999) a byly doplněny a
upraveny o aktuální údaje.
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mapa č. 1 - Objekty v petřínských zahradách

3.3 Zásadní vlivy lidské činnosti v minulosti
V 10. století pokrýval vrchol i svahy Petřína les, který se zachoval jen ve
skalnatých vrcholových částech a i zde byl ve středověku pustošen. Podle historických
údajů existoval za Rudolfa П. v horních částech a v úžlabině pod Strahovem zbytek
pralesa. Na vrcholu se nacházelo popraviště.
Na svazích a především na úpatí Petřína byl les od 10. století kácen a zakládala se
zde pole a zahrady. Za vlády Karla IV. byla velká část přeměněna na vinice, které
zaujímaly největší plochu kolem roku 1670. Později byly na jejich místě zřizovány
sady.
K j inému narušování lesních společenstvech docházelo již od 10. století (hlavně
v 12. století) otevíráním lomů na opuku, využívanou na stavbu románských budov
v okolí a Hladové zdi. Lomy na Petříně, nejdříve stěnové, později jámové i podzemní,
postupně změnily a rozrušily velkou část vrcholové plošiny. V menších opukových
skalkách Strahovské a Lobkovické zahrady byly tesány jeskyftky. Ve 14. století se
lámaly také bělavé a nažloutlé pískovce z podloží opuk.
Od 17. a 18. století se datuje počátek zahradnických parkových úprav Petřína.
V zahradách byly vysazovány domácí i introdukované dřeviny. Na přelomu 18. a
19. století se zahrada Kinských a Lobkovická zahrada změnily v anglický park. Kvůli
nákladné údržbě nebyl anglický park v Lobkovické zahradě zachován a území zarostlo
nálety dřevin.
V 19. století proběhly neúspěšné pokusy o dolování uhlí v okolí Nebozízku a na
jihovýchodní (smíchovské) straně. Ačkoliv sluje nebyly vydatné, vykopalo se přes
300 m štol. V roce 1846 odborná komise těžbu zakázala.
Z historických podkladů je zřejmé, že v chráněném území Petřínské skalky nikdy
nepřestala kontinuita lesa existovat. V některých obdobích byl les patrně značně
roztříštěn a devastován, avšak kolem roku 1830 byla intenzivní lesnická péče opět
započata (BURIAN, 1996).
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3.4 Přírodní poměry
3.4.1 Geologické poměry
Petřínský vrch je součástí bělohorské tabulové plošiny, která je zbytkem souvislé
paroviny (rozsáhlé krajiny s mírně zvlněným povrchem). Při erozních procesech na
konci třetihor a zvláště ve čtvrtohorách se z původní paroviny vypreparovaly jednotlivé
ostrovy. Jedním z ostrovů byla i bělohorsko-petřínská plošina. Na jejím východním
okraji leží Petřín. Na vymodelování tohoto vrchu se podílela především řeka Vltava a
dnes již zaniklý Malostranský a Motolský potok.
Horniny budující masu Petřína vznikaly ve dvou mořských pánvích i na dně
sladko vodních jezer. Moře proniklo na území Prahy během ordoviku a křídy.
Ze sedimentuj ícího materiálu postupně vznikaly mocné vrstvy hornin, které vytvořily
několik souvrství.
Jižní svahy Petřína tvoří černošedé, hustě slídnaté jílovité břidlice (okolí bývalého
kláštera sv. Gabriela a vily Kinských) a žlutavé jemnozrnné křemence s vložkami
pískovců (svah zahrady Kinských až к Hladové zdi). Tyto horniny reprezentují
dobrotivské souvrství (ordovik). Severně od Hladové zdi je skalní podklad tvořen
úzkým pruhem šáreckého souvrství (ordovik) s tmavošedými jílovitými slídnatými
břidlicemi. V místech lanové dráhy probíhá tzv. pražský zlom (velká tektonická skalní
porucha), který odděluje šárecké břidlice na jihu od severněji položených vrstev
bohdaleckých s šedými jemně slídnatými jílovitými břidlicemi (v části zahrady
Nebozízek a celé Seminářské zahradě). Ziegler (2001, str. 13) uvádí: „ V bohdaleckých
břidlicích byla nalezena fauna složená převážně z mlžů druhů Praeleda

protensa,

Ctenodonta incola, Praeleda compar a Boucekia pragensis. Společně s mlži se nehojně
vyskytovali trilobiti druhu Onnia abducta a ramenonožci Aegiromena descendens. "
Skalní podklad severních svahů Petřína patří к zahořanskému

souvrství

(ordovik), zastoupenému tmavošedými prachovci.
Z období prvohor také pochází tmavě zelenošedé žíly diabasů

vytvořené

působením žhavého magmatu na bohdalecké břidlice v Seminářské zahradě. Diabasy
lze najít v zarostlém opuštěném lomu pod objektem čp. 393 v Seminářské zahradě.
Koncem druhohor začaly na území Prahy vznikat mělké sladkovodní jezerní pánve.
Na okraji těchto pánví se tvořil vlivem zvětrávání zvětralinový plášť složený převážně
ze zrn křemene a lateritů (červeně zbarvených půd s vysokým obsahem sloučenin železa
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a hliníku). Po transportu těchto zvětralin do sedimentačního prostoru vznikly pískovce a
slepence

s železitým

tmelem.

Železité

pískovce

a

slepence jsou

nej staršími

reprezentanty druhohor na Petříně. Usazování písků postupně vystřídala sedimentace
jílů a bahnitých náplav s tenkými nesouvislými polohami uhlí. Bělavě šedé až šedočerné
jílovce s kousky uhlí a vložkami světlých pískovců řadíme k peruckému souvrství
(křída). Toto souvrství na Petříně netvoří přirozené výchozy, protože je zakryto
zvětralinami a osypy. Lze ho však najít v umělém terénním zářezu na Nebozízku nebo
v některých štolách. Tloušťka peruckých jílovců zde činí 11,5 až 14,9 m. Přesný popis
jednotlivých vrstev tohoto souvrství je na obr. č. 7 na str. 25.
Přibližně před 98 miliony let (křída) bylo území stlačeno pod úroveň mořské
hladiny a mořská záplava způsobila ukládání hrubozrnných plážových písků. Zpevněné
písky o mocnosti až 16,5 m dnes vytvářejí skalní město v jihovýchodní části pod
vrcholem Petřína. Patří souvrství korycanskému. Také toto souvrství je podrobněji
rozebráno v popisu profilu obr. č. 7, str. 25. Korycanské souvrství je překryto vrstvou
šedozelených pískovců s charakteristickým, zeleně zbarveným minerálem glaukonitem,
místy jsou vyvinuty jílovité pískovce až jíly.
Během křídy (druhohor) se dno teplého moře postupně prohlubovalo, což bylo
provázeno ukládáním jemných světlých vápnitých jílů a bahen. Z nich vznikly žlutošedé
vápnité jílovce a světle šedé a žlutavé slínovce (tzv. opuky). V nich byly nalezeny četné
zkameněliny. Tyto opuky jsou součástí bělohorského souvrství, které má podle
předpokladů největší mocnost právě na Petříně (východní okrajová část bělohorské
plošiny). Opuky jsou nejmladšími horninami skalního masivu Petřína. Tvoří podklad
rozhledny, bludiště i horní stanice lanovky. Na povrchu se objevují i ve stráních těsně
pod vrcholem v podobě deskovitě rozpukaných výchozů (ZAVŘEL, 2001).
Tento komplex křídových sedimentů se stal v roce 1988 předmětem ochrany a
patří dnes к Přírodní památce Petřínské skalky.
V roce 1991 byl při akci „Petřínská sanace" proveden vrt zachycující profil, který
též patří к Přírodní památce Petřínské skalky. Profil podrobně popisuje již zmíněná
souvrství - perucké, korycanské a bělohorské.
Popis profilu
1. vrstva - šedý, středně zrnitý, kaolinitický pískovec, který obsahuje rostlinnou
zuhelnatělou drť; mocnost 30 cm.
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2. vrstva - rezavě žlutý, na bázi šedivý, kaolinitický pískovec, kterému ve vyšších
polohách přibývají limonitické složky, s křížovým vrstvením; ve spodních i
horních polohách se objevuje rostlinná drť; mocnost 260 cm.
3. vrstva - šedý, jílovitý pískovec s hojnou rostlinnou drtí; mocnost 90 cm.
4. vrstva - černý, slídnatý jílovec s hojnou uhelnou drtí; zjištěn jinan Eretmopyllum
obtusum (VELENOVSKÝ) J. KVAČEK; mocnost 10 cm.
5. vrstva -

rezavě žlutý až žlutošedý, hrubozrnný, kaolinitický

pískovec

s výrazným křížovým zabarvením; mocnost 970 cm.
Vrstvy 1 až 5 náleží vrstvám peruckým (křída - sp. cenoman).
6. vrstva - rezavě žlutý až žlutošedý, středně- až hrubozrnný, kaolinitický až
limonitický pískovec s četnými ichnofosiliemi; mocnost 120 cm.
7. vrstva - šedožlutý až zelený hrubozrnný, kaolinitický pískovec s glaukonitem,
který ve vrstvě přibývá od spoda nahoru; četné jsou ichnofosilie, nalezena byla
neurčitelná jádra mlžů; mocnost 260 cm.
8. vrstva - rezavě žlutý, místy až zelený, monomikní slepenec s limonitickým
tmelem a glaukonitem; mocnost 0,4 m.
9. vrstva -

nazelenalý, silně jílovitý pískovec s glaukonitem; hojné jsou

ichnofosilie a dále nalezen mlž Neithea

aequicostata

(LAMARCK)

a

Protocardium hillanum (SOWERBY); mocnost 90-130 cm.
Vrstvy 6 až 9 patří vrstvám korycanským (křída - stř. a svr. cenoman).
10. vrstva - světle šedý, vápnitý jílovec, místy s prachovkou příměsí;

mocnost

50-60 cm.
11. vrstva - bělošedý až žlutavý slínovec; zjištěny zkameněliny: mlž Inoceramus
labiatus

(SCHLOTHEIM) 5. /., Lima

tecta (GOLDFUSS), Pecten

sp.,

Placenticeras memoriaschloenbachi (LAUBE et BRUDER), A cesta pragensis,
Cyprina quadrata, Pholas sclerotites, Cardita dubia, Spondylus

duplicatus,

Anomia immitans, Exogyra lateralis, Ostrea hippopodium, plž Leptomaria
seriatogranulata

(GOLDFUSS), amonit Collignoniceras woolgari, serpulitni

kroužkovec Spirorbis asper (von HAGENOW) a Spirorbis vera, ježovka
Epiaster michelini, ramenonožec Terebratulina striatula, Cyclothyris zahalkai,
živočišná houba Plocoscyphia labyrinthica, foraminifera Fabellina
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elliptica,

Cristellaria rotulata, cykas Microzamia gibba, jehličnan Sequoia aliéna,
krytosemenná

rostlina

angusmemoriaschloenbachi;

Myrtophyllum
mocnost -

geinitzi,

Myrtophyllum

vyplňuje zbytek profilu, kromě

nepatrného pokryvu půdou, až na kótu 308 m n. m.
Vrstvy 10 a 11 patří vrstvám bělohorským (křída - sp. a stř. turon).
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Obr. č. 7 - Profil Petřína
(ZIEGLER, 1994)
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Rozložení ordovických a křídových hornin na Petříně společně s jednotlivými
štolami ukazuje obr. č. 8 na této stránce. Obrázek je převzat z knihy J. Zavřela
(2001, str. 9).

11;: ! i-Sŕí
т ; i..;
Ordovik
dobrotivske
břidlice
skalecké křemence

šárecké břidlice
•

bohdalecké vrstvy
s žilami diabasu

I

J

Jílovce
s polohami uhli

i

korycanské
pískovce

.
•

bělohorské opuky

zahořanské břidlice

Obr. č. 8 - Geologické podloží Petřína
(ZAVŘEL, 2001)
Kubíková (2005) uvádí, že se z limonitizovaných pískovců ve středověku
pražením získávalo železo a dle jedné teorie název Prahy vyplývá právě z této
středověké výroby.
Hlavní morfologické rysy území dostalo ve starších čtvrtohorách (pleistocénu).
V údolí Vltava ze svých nánosů vytvořila několik štěrkopískových teras. Na úpatí kopce
se začaly hromadit mocné vrstvy zvětralin opuk, pískovců a břidlic zvýše položených
partií, vznikal tzv. výplavový kužel. Z horních partií vrchu se uvolňovaly bloky svisle
rozpukaných pískovců. Na křížení puklin pískovců se někde vytvářely pseudokrasové
jeskyně.
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V mladších čtvrtohorách (holocénu) se šířily lesy. Dosud není určeno, kdy došlo
к trvalejšímu odlesnění petřínských strání, ale zlomky pravěké keramiky, pohřbené při
úpatí Petřína ve svahových hlínách, dokládají, že zde stromová vegetace bránící
erozním procesům chyběla (ZAVŘEL, 2001).
Podle Kubíkové (2005) je jisté, že neschůdný terén nebyl ani během středověku
intenzivně kultivován, a proto současně existující les má mnohé prvky charakteristické
pro středoevropský listnatý les.
Půdní poměry jsou značně složité. Na zlomu terénu jsou převážně mělké, kamenité
a písčité půdy vzniklé zvětráváním pískovců. Ve skalnatých partiích jsou nevyvinuté
půdy typu rankerů (mělká, nepříliš kvalitní půda s nekvalitním humusem). Ve svahu
na pozitivních útvarech jsou písčité hnědozemě, na většině plochy pak až mezotrofní
hnědozemě hlinitopísčité a písčitohlinité. V negativních terénních tvarech převažují
půdy hlinitější s vyšší vlhkostí i troficitou. Na spodních částech svahu se již uplatňují
hlinitá svahová deluvia se sprašovou příměsí. V blízkosti vývěrů vody jsou vlhké,
někdy i mokré. Půdy jsou silně ovlivněny různými přesuny zeminy (BURIAN, 1996).

3.4.2 Hydrogeologické poměry
Důležitým vnějším činitelem působícím na oblast Petřína je voda, která se tu
vyskytuje v hojnosti. Jak uvádí Zavřel (2001, str. 15): „Petřín je nacucanou houbou
v centru města, nezávislou na Vltavě ani jejích přítocích. "
V horní části vrchu se v závislosti na klimatických a geologických poměrech
vytváří několik horizontů podzemních vod. Podle horninového prostředí výskytu
podzemní vody, podle její vydatnosti a chemizmu můžeme rozlišit podzemní vody:
1. ordovických hornin
2. hornin svrchní křídy
Podzemní voda v ordovických horninách
Vydatnost podzemní vody v ordoviku je velmi malá. Podle svého chemického
složení jsou podzemní vody ordovických hornin sírano-vápenaté až sírano-hořečnaté.
Původem vysokého obsahu síranu je pyrit, jemně rozptýlený v těchto horninách.
Při zvětrávání, tj. oxidaci, pyritu vzniká kyselina sírová, která reaguje s ostatními
produkty zvětrávání na sírany. Podzemní voda všech ordovických souvrství je vysoce
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agresivní, a to jak svým obsahem síranů, tak i kyselostí (nízkým pH) a přítomností
agresivního CO2.
Podzemní voda hornin svrchní křídy

Podzemní voda vytváří souvislý horizont při bázi křídového útvaru v pískovcích.
Zadržuje se na nepropustné poloze jílovců. V místech, kde souvrství jílovců vychází na
povrch, se objevuje mělká hladina podzemní vody nebo i prameny. Po chemické stránce
je

kalcium-bikarbonátového

typu,

prakticky

neagresivní,

s velmi

vyrovnaným

chemickým složením. Vykazuje mírnou kyselost (pH 6,0-6,9) a nízký obsah C 0 2 a SO4
(MICHEK, 1993).
Voda z Petřína filtrovaná mocným souvrstvím pískovců byla v minulosti křišťálově
čistá. Díky dostatku pramenů bylo započato roku 1140 s výstavbou kláštera na
Strahově. Vybudován byl také kamenný vodovod. Tento vodovodní systém byl
v provozu až do roku 1582, kdy došlo к obnově vodovodní sítě. Ta zásobovala nejen
Strahovský klášter, ale i objekty v okolí. Voda z Petřína sloužila i jako pohon první
lanovky z roku 1891, к výrobě piva a lázeňským účelům.
Dnes vyvěrají povrchové prameny ve studánkách Petřínce (Seminářská zahrada) a
Hřebence (ul. Na Hřebenkách). Kromě přirozených pramenných vývěrů jsou zvodnělé
petřínské horizonty drenovány řadou štol. Jejich hloubení probíhalo již od středověku.
Mnohé štoly přestaly v průběhu let plnit svou funkci, a tak docházelo к částečnému
zavalení nebo zániku chodeb. Situace se výrazně zhoršila v 60. letech 20. století
po výstavbě studentských kolejí na Strahově. Z nekvalitně provedené kanalizace,
vodovodních a teplotních sítí docházelo к velkým únikům tekutin do podzemního
kolektoru. To se projevilo sesuvem a zničením tělesa lanové dráhy v roce 1967. Většina
štol není udržována dodnes a na Strahově stále unikají fekální vody do nitra vrchu
(ZAVŘEL, 2001).
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3.4.3 Klimatická charakteristika
Sledované území leží v klimatické oblasti T2. Quitt (1971, str. 13) charakterizuje
tuto oblast následujícími slovy: „Dlouhé léto, teplé а suché, velmi krátké přechodné
období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až
velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. "
Klimatické charakteristiky
T2
50 až 60
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 až 170
100 až 110
Počet mrazových dnů
30 až 40
Počet ledových dnů
-2 až -3
Průměrná teplota v lednu (°C)
18 až 19
Průměrná teplota v červenci (°C)
8 až 9
Průměrná teplota v dubnu (°C)
7 až 9
Průměrná teplota v říjnu (°C)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 až 100
350 až 400
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
200
až 300
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
40 až 50
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
120 až 140
Počet dnů zamračených
40 až 50
Počet dnů jasných
Tabulka č. 3 - Klimatická charakteristika oblasti
(QUITT, 1971)
Nejbližší meteorologická stanice je Praha - Karlov.
Nejbližší klimatologická stanice je Praha - Klementinum.
Dlouhodobé normály klimatickýc li hodnot za obd obí 1901--1950
I
VI VII VIII IX X XI XII Rok I V - X I
II II IV V
-0,5 0,5 4,5 9,1 14,6 17,6 19,5 18,6 14,8 9,4 4,3 0,8 9,4
15,7
Tabulka č. 4 - Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1901-1950 - Praha,
Klementinum
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok I V - X I
21 20 25 39 56 64 70 63 40 35 28 26 487
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Tabulka č. 5 - Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901-1950 - Praha,
Klementinum
(ZÍTEK, 1961)
Dlouhodobé normálv klimatickýc i hodnot za obd obí
I
VI VII VIII IX X XI
II III IV V
-0,9 0,8 4,6 9,2 14,2 17,5 19,1 18,5 14,7 9,7 4,4
Tabulka č. 6 - Průměrná teplota vzduchu (°C) za období

1961--1990

XII Rok
0,9 9,4
1961-1990 - Praha, Karlov

VI VII VIII IX
X
I
XI XII Rok
II
V
III IV
19,8 19,2 24,4 31,8 59,9 58,8 58,3 63,2 37,1 26,3 28,2 19,5 446,6
Tabulka č. 7 - Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1961-1990 - Praha, Karlov
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(1)

Charakteristika
průměrná roční teplota vzduchu
průměrná teplota vzduchu v lednu
průměrná teplota vzduchu v červenci
průměrný roční srážkový úhrn
Tabulka č. 8- Dlouhodobé průměry -

1971-2000
+10,4 °C
+0,7 °C
+20,1 °C
456,5 mm
Praha, Klementinum

Datum
Nej nižší
Nejvyšší
Charakteristika
absolutní naměřená teplota -27,6 °C 1. březen 1785 +37,8°C
-24,8 °C 22. leden 1850 +31,9°C
průměrná denní teplota
únor 1929
+25,2°C
průměrná měsíční teplota -11ДГС
+7,2 °C
1838 al 871
+12,2 °C
průměrná roční teplota
90,0 mm
24hodinový úhrn srážek
0,0 mm
říjen 1908
214,3 mm
měsíční úhrn srážek
255,3
mm
1842
745,5 mm
roční úhrn srážek
Tabulka č. 9 - Rekordní hodnoty teploty vzduchu a srážek - Praha,

Datum
27. červenec 1983
27. červenec 1782
srpen 1807
2000
19. červenec 1981
červenec 1981
1939
Klementinum
(2)

Klimatické údaje za rok 2005
X XI XII Rok
I II III IV
V VI VII VIII IX
20,0
18,1
16,7
18,5
15,4
2,4 -1,1 4,1 11,8
11,7 4,1
Tabulka č. 10- Průměrná teplota vzduchu (°C) v jednotlivých měsících roku 2005 Praha, Karlov
-

-

VI VII VIII IX X
XI XII Rok
I
V
II III IV
21,2 33,5 8,0 22,9 42,3 55,6 121,2 61 29 10,2 11,7
-

-

Praha, Karlov
(3)
Klimatické údaje za rok 2004
X XI XII Rok
I
VI VII VIII IX
II III IV
V
-1,8 3,3 5,1 11,1 13,6 17,6 19,8 20,8 15,7 11,1 5,4 1,4 10,3
Praha, Karlov
X
I
VI VII VIII IX
XI XII Rok
II III IV V
50,1 14,9 24,9 9,4 35,7 83,2 26,7 50,9 32,6 16,1 41,7 13,0 399,2
Praha, Karlov
(4)
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
0,0 -1,5 6,5 9,8 17 21,7 20,7 22,7 15,8 7,2 6,2 1,6 10,6
Praha, Karlov
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V
X XI XII Rok
VI VII VIII IX
I
II III IV
20,0 3,7 4,4 21,1 59,0 29,2 48,1 21,9 11,7 13,2 6,9 16,3 255,5
Tabulka č. 15 - Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2003
Praha, Karlov
(5)
Klimatické údaje za rok 2002
VI VII VIII IX
XI XII Rok
I II III IV
1,1 5,6 6,2 9,6 17,3 19,4 20,3 20,7 14,2 8,8 5,6 -0,9 10,7
Tabulka č. 16- Průměrná teplota vzduchu (°Q v jednotlivých měsících roku 2002
Praha, Karlov
VI VII VIII IX
X
V
XI XII Rok
I
II
III IV
13,2 35,1 24,1 21,1 53,2 87,8 89,7 103,7 43,7 36,2 70,6 46,9 625,3
Tabulka č. 17- Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2002
Praha, Karlov
(6)
Průměrná teplota vzduchu v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým normálem
1961-1990.
(Průměrné hodnoty jsou vypočtené ze všech dostupných meteorologických stanic
regionu středočeského a pražského. Charakterizují průměr pro celý tento region )
T: Průměrná měsíční teplota vzduchu (°C)
N: Dlouhodobý normál 1961-1990 (°C)
O: Odchylka od normálu (°C)
Měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

Území

Rok
-3,4

1,7

3,3

Praha a
N -2,0 -0,4 3,4
středočeský
region
O -1,4 2,1 -0,1

9,3

11,9 15,7 17,7 18,8 13,5

9,4

3,8

-0,2 8,5

8,1 13,0 16,3 17,8 17,2 13,6 8,6

3,3

-0,2 8,2

0,5

0,0

1,2 - 1 , 1

-0,6 -0,1

1,6 -0,1

0,8

Tabulka č. 18- Průměrná teplota vzduchu v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým
normálem 1961-1990
Průměrné srážky v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961-1990
(Průměrné hodnoty jsou vypočtené ze všech dostupných meteorologických stanic
regionu středočeského a pražského. Charakterizují průměr pro celý tento region.)
S: Průměrný úhrn srážek (mm)
N: Dlouhodobý normál 1961-1990 (mm)
% : Průměrný úhrn srážek v procentech dlouhodobého normálu
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0,3

Měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.
Rok

Území

Praha a
středočeský
region

S

65

33

38

25

53

94

55

54

46

25

60

16

566

N

32

30

36

43

70

75

72

73

46

36

40

35

590

108

108

59

76

125

77

74

100

70

150

44

96

% 203

Tabulka č. 19- Průměrné srážky v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým

normálem

1961-1990
(7)
Průměrná teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým normálem
1961-1990
Měsíc
2.

3.

7.

6.

4.

8.

10.

11.

12.
Rok

Území
-1,4 -3,7

4,4

8,1

15,8 20,2 19,1 20,9 13,9

5,6

4,8

0,1

9,0

Praha a
N -2,0 -0,4
středočeský
region
O 0,6 -3,3

3,4

8,1

13,0 16,3 17,8 17,2 13,6

8,6

3,3

-0,2

8,2

1,1

0,0

2,7

-3,0

1,5

0,3

0,8

4,0

1,4

3,7

0,3

Tabulka č 20 - Průměrná teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s
normálem

dlouhodobým

1961-1990

Měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Rok

Území
S
Praha a
N
středočeský
region
%

41

9

9

22

72

38

73

30

25

38

12

38

407

32

30

36

43

70

75

72

73

46

36

40

35

590

126

31

24

50

103

51

102

41

55

106

31

107

69

1961-1990
(8)

32

Průměrná teplota vzduchu v roce 2002 ve srovnání s dlouhodobým normálem
1961-1990
Měsíc
Území

Praha a
středočeský
region

8.

9.

10.

11.

12.

Rok

16,0 18,0 18,9

19,2

12,5

7,7

4,7

-1,8

9,3

7,8

12,9 16,1 17,5

17,0

13,4

8,5

3,2

-0,2

8,1

0,5

3,1

2,0

2,3

-0,8 -0,8

1,5

-1,6

1,3

1.

2.

3.

4.

T

-0,4

4,3

4,7

8,2

N

-2,1

-0,5

3,3

O

1,8

4,8

1,4

5.

6.

7.

1,4

Tabulka č. 22 - Průměrná teplota vzduchu v roce 2002 ve srovnání s
normálem
1961-1990

dlouhodobým

Průměrné srážky v roce 2002 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961-1990
Měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

t
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Území

Rok
S

Praha a
N
středočeský
region
%

20

56

32

26

56

87

87

162

57

71

78

48

792

33

31

35

43

68

74

71

73

46

36

40

36

588

60

185

91

62

82

118

122

224

124

196

194

133

135

1961-1990
(9)
Prague Klementinum Daily Mean Temperature on 1st January (1775 - 2004)
ni ne-yecu moving average
15

Graf č. 1 - Průměrné denní teploty 1. ledna 1775-2004

33

- Praha,

Klementinum

Prague Klementinum Daily Mean Temperature on 1st April ( 1 7 7 5 - 2 0 0 4 )
nine-year moving average

Grafč. 2 - Průměrné denní teploty 1. dubna 1775-2004 - Praha, Klementinum

P rague Klem entinum Daily M ean Temperature on 1 st July (1775 - 2004)
nine-year moving average

Grafč. 3 - Průměrné denní teploty 1. července 1775-2005 - Praha, Klementinum
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Grafč. 4 - Průměrné denní teploty 1. října 1775-2005 - Praha, Klementinum
(10)
Tabulky č. 4 až 7 poskytující informace o dlouhodobých normálech klimatických
hodnot za delší časové období ukazují, že průměrné hodnoty teplot vzduchu a úhrnů
srážek si v jednotlivých obdobích jsou podobné. Naopak tabulky č. 10 až 23
vypovídající o klimatických údajích za jednotlivé roky 2002 až 2005 vykazují znatelné
rozdíly v naměřených hodnotách. Z údajů v těchto tabulkách vyplývá, že rok 2003 byl
nejsušším a zároveň nejteplejším. Z hlediska průměrných úhrnů srážek v jednotlivých
měsících za rok 2003 byly mimořádně podnormální měsíce únor, březen, červen, srpen
a listopad. Z hlediska průměrných teplot vzduchu v jednotlivých měsících za rok 2003
byly mimořádně nadnormální měsíce červen a srpen (byla překonána dlouhodobá
měsíční maxima).
Z grafů č. 1 a 3 lze vyčíst, že od 90. let 20. století do současnosti mají hodnoty
průměrné denní teploty naměřené 1. ledna a 1. července v porovnání s předchozími
deseti lety klesající tendenci. Naopak z grafů č. 2 a 4 vyplývá, že hodnoty průměrné
denní teploty naměřené 1. dubna a 1. října mají v porovnání s předchozími deseti lety
stoupající tendenci.
Na klimatické charakteristice města se podílí i kvalita ovzduší. V Praze pokračuje
trend nastoupený na počátku 90. let 20. století. Snižuje se především zatížení ovzduší
oxidem siřičitým. Naproti tomu stoupají koncentrace oxidů dusíku, což je způsobeno
prudkým nárůstem intenzity dopravy, a to především v centru Prahy.
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Jedním

z hlavních

problémů

zajištění kvality

ovzduší je jeho

znečištění

suspendovanými částicemi frakce PM i0 (prašný aerosol, částice menší než 10 pm).
Od roku 2000 zaznamenává většina pražských měřicích stanic postupný nárůst těchto
látek v ovzduší, který byl potvrzen i v roce 2003.
Naopak pozitivní je klesající trend ve znečištění ovzduší olovem. Zdrojem
znečištění ovzduší olovnatými částicemi byla v minulosti především doprava - užívání
olovnatých benzinů. Dalším zdrojem, který není v Praze významně zastoupen, jsou
vysokoteplotní procesy, především spalování fosilních paliv a metalurgie neželezných
kovů. V roce 2003 nedošlo na žádné pražské měřicí stanici к překročení stanoveného
imisního limitu.

OD
3.4.4 Zoologický popis

lokality

Bezobratlí
Na Petříně byla zákonná územní ochrana vyhlášena nejen kvůli vystupujícím
pískovcovým skalkám, ale i kvůli zachování zbytků přirozeného, kontinuálního,
suťového lesa. To, že les existuje v lokalitě nepřetržitě, dokazuje výskyt dvou druhů
nosatcovitých brouků Acalles camelus a Echinodera hypocrita (čeleď Curculionidae).
Tyto druhy jsou bezkřídlé a najdeme je pouze v lesích
kontinuálních a přirozených (tzn. nikdy ne v lesích
druhotných). Říši hmyzu dále reprezentují brouci ze
skupiny

kyjorohých

Cicones

undatus

(čeleď

Colydiidae). Na staré duté petřínské stromy je vázán
náš chráněný největší brouk roháč obecný (Lucanus
cervus). Z listorohých brouků zde žije vzácný hnojník
Aphodius obliteratus.
Obr. č. 9-A calles camelus (od tykadel к zadečku 6 mm)

(12)

Obratlovci
Z ptačí fauny na Petříně převažují ptáci listnatých lesů (pěnkava obecná, sýkory
koňadra a modřinka, pěnice černohlavá, budníček menší, červenka obecná aj.). Najdeme
zde i druhy hnízdící v dutinách (strakapoudi, žluny, sýkory, lejsci, šoupálci, brhlík
lesní, rehek zahradní, špaček obecný, kavka obecná). Na husté křoviny jsou zde vázány
druhy, jako je zvonek zelený, pěvuška modrá, sedmihlásek hajní, hýl obecný a dnes
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vzácný slavík obecný. Pro dokreslení ptačí druhové rozmanitosti uvádím seznam ptáků
hnízdících na Petříně.
Přehled ptáků hnízdících na Petříně (1985-1989) -

počet hnízdících párů j e

orientační
Druh

Počet hnízdících párů za rok

Krahujec obecný

Accipiter nisus

2

Bažant obecný

Phasianus colchicus

2

Holub hřivnáč

Columba palumbus

1

Hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

45

Kukačka obecná

Cuculus canorus

1

Puštík obecný

Strix aluco

1

Kalous ušatý

Asio otus

1

Žluna šedá

Picus canus

4

Zluna zelená

Picus viridis

3

Strakapoud velký

Dendrocopos major

12

Strakapoud prostřední Dendrocopos medius

1

Konipas bílý

Motacilla alba

6

Střízlík obecný

Troglodytes troglodytes

6

Pěvuška modrá

Prunella modularis

12

Červenka obecná

Erithacus rubecula

22

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

1

Rehek domácí

Phoenicurus ochruros

11

Rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

3

Kos černý

Turdus merula

138

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

76

Sedmihlásek hajní

Hippolais icterina

8

Pěnice pokřovní

Sylvia curruca

10

Pěnice slavíková

Sylvia borin

6

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

47

Budníček menší

Phyloscopus collybita

33

Budníček větší

Phylloscopus trochilus

6

Budníček lesní

Phylloscopus sibilatrix

4

Králíček obecný

Regulus regulus

9

Lejsek šedý

Muscicapa striata

6

Lejsek černohlavý

Ficedula hypoleuca

5

37

Mlynařík obecný

Aegithalos caudatus

5

Sýkora babka

Parus palustris

8

Sýkora modřinka

Parus caeruleus

63

Sýkora koňadra

Parus major

103

Brhlík lesní

Sitta europaea

19

Šoupálek dlouhoprstý Certhia brachydactyla

5

Šoupálek krátkoprstý

Certhia familiaris

11

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

1

Sojka obecná

Garrulus glandarius

6

Kavka obecná

Corvus monedula

5

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

22

Vrabec domácí

Passer domesticus

99

Vrabec polní

Passer montanus

5

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

97

Zvonohlík zahradní

Semis serinus

9

Zvonek zelený

Carduelis chloris

37

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

4

Konopka obecná

Carduelis cannabina

2

Čečetka zimní

Carduelis flammea

3

Hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula

2
(FUCHS, 2001)

Ze savců se na Petříně pravděpodobně vyskytuje 16 druhů. К běžným patří:
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Ježek západní (Eurinaceus europaeus)
Ježek východní (Eurinaceus concolor)
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
Krtek obecný (Talpa europaea)
Kuna lesní (Martes foina)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Plch velký (Glis glis)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
(FRYNTA, 2001)
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Během mého pobytu v lokalitě jsem sama pozorovala tyto živočišné druhy:
Bezobratlí

Roháč obecný (Lucanus cervus)
Obratlovci

Brhlík lesní (Sitta europaea)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Kos černý (Turdus merula)
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Sýkora babka (Parus palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia brachydactyla)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Vrabec domácí (Passer domesticus)

3.4.5 Potencionální přirozená vegetace
Potencionální přirozená vegetace je vegetace, která by se vytvořila na daném území
a v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka. Je
vyjádřením

momentálních

tendencí

vegetačního

vývoje

a

zároveň

cílovým

společenstvem, к němuž má místní vegetace tendenci po čase samovolně dospět.
Společenstvům, která budou jmenována, ideálně odpovídají místní podmínky půdní,
mikroklimatické i reliéfové.
Zahrada Kinských
- habrová, dřínová, biková doubrava
Zahrada Nebozízek
- biková a habrová doubrava
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Seminářská zahrada

- dřínová doubrava až vlhké habrové doubravy
Lobkovická zahrada

- habrová a biková doubrava
Strahovská zahrada

- habrová a dřínová doubrava

Charakteristika cílových společenstev

Biková doubrava (Luzulo albidae-Quercetum)
Bikovou doubravu řadíme do skupiny acidofilních doubrav (Acidophilous oak
forests). Rozvíjí se na mělkých a kyselých půdách, slunných, suchých míst. Jedná se
o sušší oligotrofní hnědozemě, vznikající větráním silikátových substrátů. Vyskytuje se
většinou na prudších svazích. Typický je rozvolněný porost. Převažuje dub zimní
(Quereus petraea) nad dubem letním (Quereus robur). Porosty dubu zimního jsou
nízkého vzrůstu způsobeného výsušným podkladem. Častou příměs tvoří bříza bělokorá
(Betula pendula), popř. jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Tato asociace postrádá keře,
které by byly specifické jen pro ni. Keřové patro se vytváří jen nepravidelně, většinou
zmlazením dřevin stromového patra. Bylinné patro je zastoupeno acidofilními druhy,
metličkou křivolakou (Avenella flexuosa),

pstročkem dvoulistým

(Maianthemum

bifolium) a rozrazilem lékařským (Veronica officinalis). V mechovém patru nalezneme
nejčastěji ploník ztenčený (Polytrichum formosum), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum
seroparium) a trávník Schreberův (Pleurozium schreberi).
Dřínová doubrava (Corno-Quercetum)
Dřínová doubrava patří do skupiny teplomilných doubrav, nízkých a světlých
dubových lesů s velmi hojnými teplomilnými druhy. Je to společenstvo typické pro
výhřevné půdy opukových svahů. Z dřevin zde nalezneme porosty dubu zimního
(Quercus petraea) se slabou příměsí jeřábu břeku (Sorbus torminalis). Z keřů zde roste
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín jarní (Cornus mas) a javor babyka (Acer
campestre). Typické zástupce bylinného patra dřínové doubravy - prorostlík srpovitý
(Bupleurum falcatum), plamének přímý (Clematis recta), kozlík ukrajinský (Valeriana
stolonifera\), česnek kulovitý (Allium rotundum), strdivku zbarvenou (Melica pieta) - již
na Petříně nenalezneme.
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Habrová doubrava - černýšové dubohabřina (Melampyro-Carpinetum)
Černýšová dubohabřina patří do společenstva mezofilních doubrav. Je hlavní
potencionální vegetací celé sledované oblasti. Typická dubohabřina osídluje středně
vlhké až vysýchavé hnědozemní půdy s různou zásobou živin, řidčeji hnědé rendziny,
sprašové plošiny a živinami bohaté svěží hnědozemě svahových poloh. Prvosenková
dubohabřina je typická pro mělké rendzinové půdy jižních svahů.
Černýšová dubohabřina představuje smíšený dubohabrový háj s převládajícím
dubem zimním a letním (Quercus petraea, Quercus robur), habrem obecným (Carpinus
betulus) a lípou srdčitou (Tilia cordata). V bylinném patru najdeme četné hájové byliny
náročné na živiny, jako bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), ptačinec velkokvětý
(Stellaria holostea), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), svízel lesní
(Galium sylvaticum). Jsou zde i některé vzácnější druhy, např. prvosenka jarní (Primula
veris) nebo chráněná lilie zlatohlávek (Lilium martagon).
Habrová iavořina (Aceri-Carpinetum)
Habrová javořina patří do společenstva suťových lesů nižších poloh vázaných
na mělké půdy prudkých svahů ve stupni dubohabřin. Typickými dřevinami jsou javor
klen, javor mléč (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), lípa srdčitá, lípa velkolistá
(Tilia cordata, Tilia platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a habr obecný
(Carpinus betulus). Podloží je tvořeno úlomky hornin (ordovických břidlic), drobným
štěrkem (z druhohorních opuk) a pískem (z pískovců). Vše je prostoupeno listnatým
opadem a nekvalitním humusem. Jedná se o mělké rankerové půdy. Z keřů se zde
vyskytují především tis obecný (Taxus baccata), zimolez obecný (Lonicera xylosteum)
a rybíz alpínský (Ribes alpinum). Daří se zde bylinám vlhkomilným a nitrofílním, jako
jsou,

orsej jarní

(Ficaria

věrna),

pýrovník

psí

(Elymus

caninus),

sasanka

pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), hluchavka
skvrnitá (Lamium maculatum), kakost smrdutý (Geranium robertianum),

zvonek

řepkovitý (Campanula rapunculoides), ze vzácnějších druhů lilie zlatohlávek (Lilium
martagon)

a

oměj

vlčí

mor

(Aconitum

lycoctonum)

(BURIAN,

1996

a

NEUHÄUSLOVÁ, 1985).
Biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000
Každý členský stát Evropské unie přispívá к vytvoření sítě NATURA 2000
(soustava chráněných území EU) tak, že označí vybraná místa jako „území zvláštní
41

ochrany přírody". V rámci tohoto programu i na území Petřína probíhalo mapování
biotopů (2004). Bylo zjištěno zastoupení těchto přírodních stanovišť: mezofílní
ovsíkové louky, suché acidofilní doubravy, fragmenty suťových lesů.
Mezofílní ovsíkové louky (Arrhenatheretum

meadows)

Ráz porostů určují vyšší trávy - hlavně trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) a srha
laločnatá (Dactylis glomerata).

Dosti hojně bývá zastoupen i středně vysoký druh

kostřava červená (Festuca rubra). Charakteristickým znakem je přítomnost řady
květnatých bylin, jako je zvonek rozkladitý (Campanula patula). Podle stupně vlhkosti
se vytvářejí různé formy společenstva - na nej vlhčejších místech bývá ovsíková louka
s hojnou psárkou luční (Alopecurus pratensis), kakostem lučním (Geranium pratense) a
bolševníkem obecným (Heraeleum

sphondylium).

Naopak na výsušných půdách

přistupuje k ovsíkovým loukám řada suchomilných a teplomilných druhů, jako šalvěj
luční (Salvia pratensis), čičorka pestrá (Securigera varia), bedrník obecný (Pimpinella
saxifraga),

jitrocel prostřední (Plantago media), pryskyřník hlíznatý

(Ranunculus

bulbosus) aj.
Pokud jsou louky na čerstvě vlhkých stanovištích častěji koseny (parkové plochy),
ustupují vzrůstavé druhy trav a bylin a šíří se nižší plazivé a dobře obrůstavé druhy,
např. jílek vytrvalý (Lolium perenne), kostřava červená (Festuca rubra), jetel plazivý
(Trifolium repens), řebříček obecný (Achillea millefolium). Kde je častá seč doplněna,
nebo i zcela nahrazena intenzivním sešlapáváním, vznikají druhově chudé jílkové
trávníky, ve kterých bývá vedle jílku vytrvalého (Lolium perenne) pravidelně lipnice
luční (Poa pratensis), jitrocel větší (Plantago major), jetel plazivý (Trifolium repens) a
pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia) (BLAŽKOVÁ, 1985).
Suché acidofilní doubravy (Dry acidophilous oak forests)
Toto společenstvo se vyvíjí na živinami chudých substrátech, např. rulách, žulách,
svorech, kyselých typech břidlic a porfyrech v pahorkatinách, méně často v nížinách,
mezi 250 a 450 m n. m. Půdy patří typologicky koligotrofní nebo rankerové
kambizemi. Jedná se o středně hluboké až mělké, čerstvé až silně vysychavé půdy.
Porosty jsou proměnlivé hlavně v závislosti na minerální bohatosti a vlhkosti půdy.
Od nej rozšířenějšího typu na čerstvých a relativně hlubších půdách se odlišují porosty
špatného vzrůstu na mělkých a suchých půdách skalnatých svahů, kam pronikají
teplomilné druhy. Na obtížně zvětravatelných, minerálně velmi chudých, mělkých a
vysýchavých půdách typu ranker se vyskytují zakrslé doubravy. V porostu dominují
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dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) se slabší příměsí břízy
bělokoré (Betula pendula)

a borovice lesní (Pinus sylvestris). V bylinném patře

převažují traviny metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bika chlupatá (Luzula pilosa),
lipnice hajní (Poa nemoralis). Z bylin se častěji objevují na živiny nenáročné
jestřábníky - jestřábník Lachenalův a jestřábník zední (Hieracium
Hieracium

lachenalii,

murorum) - , smolnička obecná (Lychnis viscaria), rozrazil lékařský

(Veronica officinalis). Ohrožení tohoto společenstva spočívá v mýcení přirozených
porostů, v převodu na jehličnaté kultury, ve výskytu tracheomykóz a v eutrofizaci.
Pro zachování biodiverzity biotopu je nutné podporovat přirozenou dřevinnou skladbu s
dominancí dubu.
Suťové lesy (Ravine forests)
Tento biotop je typický pro strmé svahy s výchozy skal nebo s výrazným
půdotokem, roklemi a s akumulací balvanů nebo suťového materiálu v dolní části
svahů. Podloží je obvykle tvořeno tvrdými horninami, a to jak silikáty, tak vápenci.
Půdy jsou zpravidla hlubší, ale s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami a s velmi
dobrou mineralizací opadu. Často jsou vlhké, nikoliv však trvale zamokřené. Suťové
lesy tvoří většinou jen maloplošné porosty rozšířené od pahorkatin do horských poloh.
Ve stromovém patru převládají suťové dřeviny javor klen, javor mléč (Acer
pseudoplatanus,

A. platanoides),

lípa srdčitá, lípa velkolistá (Tilia cordata, Tilia

platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a jilm drsný (Ulmus glabra). V nižších
nadmořských výškách je hojně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus). Vzácně se
v suťových lesích vyskytuje tis červený (Taxus baccata). Bohatě vyvinuto je keřové
patro s lískou obecnou (Corylus avellana), srstkou angrešt (Ribes uva-crispa) a bezem
černým (Sambucus nigra). V bylinném patře je málo ekologicky specializovaných
druhů,

spíše

se

vyskytují

druhy

přesahující

zbučin,

dubohabřin,

údolních

jasanovo-olšových luhů a vzácněji i z teplomilných doubrav. Toto společenstvo je
ohroženo v případě výsadby nepůvodních dřevin (CHYTRÝ, 2001).
Nomenklatura rostlin v této kapitole je upravena podle názvosloví publikace
KUBÁT, K. (ed.). Klíč ke květeně České republiky, Praha : Academia, 2002. ISBN 80200-0836-5.
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3.5 Péče o petřínské zahrady
Hlavním správcem

petřínských zahrad je Magistrát hl. města Prahy, Odbor

ochrany prostředí.
Zahradnické služby poskytuje zahradnická firma pod vedením ing. Pavla Miky,
sídlící v horní části zahrady Kinských. Hlavní náplní firmy je zakládání a údržba
veřejné zeleně na Petříně a v jeho blízkosti. К běžné údržbě patří sekání, zavlažování,
výsadba, zazimování, řez růží, komunální úprava, odvoz odpadu apod. Zároveň se firma
podílí na tvorbě webových stránek www.petrin.cz.
Úpravy zahrad se dále řídí projekty architektů, pro zahradu Kinských je to
ing. Magdalena Dandová.
Území Přírodní památky Petřínské skalky (mapa č. 2, str. 45) spadá do péče
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která vydala Plán péče pro
Petřínské skalky na období 2000-2009. Tento plán péče vymezuje negativní vlivy a
možná nebezpečí ohrožení chráněného území. К hlavním činitelům patří změna
druhové skladby vysazováním nepůvodních dřevin, půdní eroze vyvolaná pohybem
návštěvníků mimo cesty, poškozování skalních výchozů návštěvníky zahrad, změna
biotopů organizmů vázaných na odumřelou hmotu nadměrným odstraňováním této
hmoty, působení imisí. К akutním opatřením patří likvidace akátů, černého bezu,
přemnožených semenáčků javoru a dosadba holin. Zahradnické úpravy na území
Přírodní památky Petřínské skalky probíhají v souladu s tímto plánem péče.
Během léta roku 2005 v petřínských zahradách pracovala firma Arboret, odborná
péče o stromy. Firma se zabývá péčí o stromy ve městech a urbanizované krajině - od
výsadby mladých jedinců až po jejich odstranění (zejména starých a provozně
nebezpečných jedinců). Na Petříně zajišťovala ořez starých stromů jako prevenci před
padáním větví.
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mapa č. 2 - Hranice PP Petřínské skalky

4

VÝZKUMNÁ ČÁST

V této části práce předkládám výsledky floristické studie Petřína, která proběhla
v období od jara 2004 do podzimu 2005. Území Petřína bylo pro účely mapování
rozděleno na dvě oblasti.
První oblast je reprezentována vymezenou trasou vedoucí zahradou Kinských a
Nebozízkem

(mapa č. 3, str. 47). Trasa byla vybrána tak, aby z hlediska

dendrologického zahrnovala nej zajímavější části obou zahrad. Podél této trasy proběhlo
mapování výskytu dřevin (stromů a listnatých keřů). Zjištěné stromy i listnaté keře jsou
v tabulkových seznamech zaznamenány v abecedním pořadí podle českých názvů.
К tabulce č. 24 se váže mapa č. 4, к tabulce č. 25 mapa č. 5, к tabulce č. 26 mapy č. 6 a
7, takže čísla druhů v jednotlivých tabulkách odpovídají číslům v jednotlivých mapách.
Z map tak lze poměrně snadno vyčíst, na jakém místě zahrady se daný druh nachází.
Mapy byly vytvořeny v geografickém informačním systému ArcGis 9. Jedná se
o letecké snímky Petřína z roku 2005 s rozlišením 1 pixel = 10 cm.
Cílem práce bylo nejen vymezenou oblast zmapovat, ale i porovnat výsledky
mapování

s dostupnými

inventarizačními

materiály.

Výsledky

dendrologického

výzkumu v první oblasti byly komparovány s dendrologickým výzkumem A. Skalické
z roku 1968. Výše zmíněné tabulky č. 24, 25 a 26 ukazují, zda se jednotlivé sledované
druhy stromů a listnatých keřů v rámci první vymezené oblasti vyskytovaly již v roce
1968 nebo zda byly zaznamenány až mým výzkumem. V tabulkách č. 27, 28 a 29 jsou
uvedeny druhy dřevin, které byly zjištěny výzkumem A. Skalické, ale v rámci mého
mapování jejich výskyt nebyl potvrzen.
Druhá mapovaná oblast je vymezena hranicemi Přírodní památky Petřínské
skalky (mapa č. 2, str. 45). Petřínské skalky se rozkládají v horních partiích zahrady
Kinských, Nebozízku, Seminářské, Lobkovické a Strahovské zahrady. Na tomto území
probíhalo mapování všech cévnatých rostlin, tzn. bylin i dřevin. Výsledky výzkumu
byly porovnány s botanickým inventarizačním průzkumem J. Haškové (1986) a
s informacemi ze starších botanických výzkumů, které na Petříně proběhly během
19. století. Komparace je zaznamenána ve srovnávací tabulce č. 30 na str. 60-67.
Součástí výzkumu je fotodokumentace pořízená digitálním fotoaparátem CANON
EOS 300D.
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4.1 Výsledky dendrologického výzkumu - první oblast
(zahrada Kinských a Nebozízek)
Pro následující tabulky č. 24, 25, 26 platí tato legenda:
černý popisek - druh zaznamenaný výzkumem mým i A. Skalické z r. 1968
zelený popisek - druh zaznamenaný jen mým výzkumem
Výsledky dendrologického výzkumu v zahradě Kinských

Český název

Latinský název

1.

Borovice černá

Pinns nigra Arnold.

2.

Bříza bělokorá

Betula pendula Roth.

3.

Bříza papírovitá

Belu/a papyrifera Marsh.

4.

Buk lesní

Fagus sylvatica L.

5.

Buk lesní červenolistý

Fagus sylvatica L. f. atropurpurea Kirch.

6.

Douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco.

7.

Dub cer

Quercus cerris L.

8.

Dub červený

Quereus rubra L.

9.

Dub letní

Quercus robur L.

10.

Dub letní jehlancovitý

Quercus robur L.'Fastigiata' (Lam.) DC.

11.

Dub zimní

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

12.

Habr obecný

Carpinus betulus L.

13.

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna J acq.

14.

Hloh obecný

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

15.

Hrušeň polnička

Pyrus pyras ter (L.) Burgsdorf

16.

Jabloň lesní

Malus sylvestris Mill.

17.

Jalovec čínský pfitzerûv

Juniperus chinensis L.'Pfitzeriana' Spaeth.

18.

Jalovec chvojka

Juniperus sabina L.

19.

Jalovec tuhý

Juniperus rigida Siebold, et Zucc.

20.

Jasan americký

Fraxinus americana L.

21.

Jasan ztepilý

Fraxinus excelsior L.

22.

Jasan ztepilý jednolistý

Fraxinus excelsior L. 'Diversifolia' Ait.

23.

Jasan ztepilý převislý

Fraxinus excelsior L. Pendula' Ait.

24.

Javor babyka

Acer campestre L.

25.

Javor jasanolistý

Acer negundo L.

26.

Javor klen

Acer pseudoplatanus L.

27.

Javor klen Leopoldův

Acerpseudoplatanus

28.

Javor mléč

Acer platanoides L.

29.

Javor mléč - červená f.

Acer platanoides 'Crimson King' (Barbier)

30.

Javor mléč - zeleno-žlutá f.

Acer platanoides

31.

Javor mléč klanný

Acer platanoides L. Palmatifidium' Tausch.

32.

Javor stříbrný

Acer saccharinum L.

33.

Javor tatarský

Acer tataricum L.
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L. Leopoldi' I. H. Vervaene

Drummondii' (Drummond 1903)

34.

Jedle ojíněná

Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebrand

35.

Jerlín japonský

Sophora japonica L.

36.

Jeřáb břek

Sorbus torminalis (L.) Crantz.

37.

Jeřáb prostřední

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

38.

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

39.

Jeřáb širokolistý

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

40.

Jilm drsný

Ulmus glabra Huds.

41.

Jilm habrolistý

Ulmus minor Mill.

42.

Jinan dvoulaločný

Ginkgo biloba L.

43.

Jírovec maďal

Aesculus hippocastanum L.

44.

Kaštanovník jedlý

Castanea sativa Mill.

45.

Katalpa trubačovitá

Catalpa bignonioides Walt.

46.

Liliovník tulipánokvětý

Liriodendron tulipifera L.

47.

Lípa kavkazská

T ilia dasyçtyla Stev.

48.

Lípa řapíkatá

Tilia petiolaris DC.

49.

Lípa srdčitá

Tilia cordata Mill.

50.

Lípa velkolistá

Tilia platyphyllos Scop.

51.

Mahalebka obecná

Prunus mahaleb L.

52.

Modřín opadavý

Larix decidua Mill.

53.

Nahovětvec dvoudomý

Gymnocladus dioica (L.) C. Koch.

54.

Ořešák popelavý

Juglans cinerea L.

55.

Platan javorol istý

Platanus x hispanica Muenchh..

56.

Slivoň myrobalán

Prunus cerasifera Ehrh.

57.

Smrk pichlavý

Picea pungens Engelm.

58.

Smrk ztepilý

Picea abies (L.) Karsten

59.

Střemcha obecná

Prunus padus L.

60.

Tis červený

Taxus baccata L.

61.

Tis červený nízký

Taxus baccata L. 'Nana' Carr.

62.

Tis japonský

Taxus cuspidata Sieb. et. Zucc.

63.

Topol černý vlašský

Populus nigra L. Italica' Dur.

64.

Trnovník akát

Robinia pseudoacacia L.

65.

Zerav obrovský

Thuja plicata D. Don.

Tabulka č. 24 - Seznam zjištěných stromů v zahradě Kinských
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mapa č. 4 - Zahrada Kinských - stromy

о

Výsledky dendrologického výzkumu v zahradě Nebozízek

Český název

Latinský název

1.

Borovice černá

ľ inus nigra Arnold.

2.

Borovice vejmutovka

Pinus strobus L.

3.

Břestovec západní

Celtis occidentalis L.

4.

Bříza bělokorá

Betulapendula Roth.

5.

Buk lesní

Fagus sylvatica L.

6.

Buk lesní červenolistý

Fagus sylvatica L. f. atropurpurea Kirch.

7.

Buk lesní sleziníkolistý

Fagus sylvatica Asplenifolia'

8.

Cypřišek hrachonosný

Chamaecyparis pisifera (Sieb, et Zucc.) Sieb, et Zucc.

9.

Cypřišek nutkajský

Chamaecyparis nootkatensis (D. Don.) Spach.

10.

Douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco.

11.

Dub červený

Quereus rubra L.

12.

Dub letní

Quercus robur L.

13.

Dub letní jehlancovitý

Quercus robur L. Fastigiata' (Lam.) DC.

14.

Dub zimní

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

15.

Habr obecný

Carpinus betulus L.

16.

Hloh obecný

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

17.

Hrušeň

Pyrus sp. L.

18.

Jabloň Arnoldova

Malus x arnoldiana (Rehd.) Sarg.

19.

Jabloň drobnoplodá

Malus baccata (L.) Borkh.

20.

Jabloň načervenalá

Malus x purpurea (Barier) Rehd.

21.

Jalovec virginský

Juniperus virginiana L.

22.

Jasan ztepilý

Fraxinus excelsior L.

23.

Javor babyka

Acer campestre L.

24.

Javor jasanolistý

Acer negundo L.

25.

Javor klen

Acer pseudoplatanus L.

26.

Javor mléč

Acer platanoides L.

27.

Jedle ojíněná

Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebrand

28.

Jeřáb prostřední

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

29.

Jilm drsný

Ulmus glabra Huds.

30.

Jinan dvoulaločný

Ginkgo biloba L.

31.

Jírovec maďal

Aesculus hippocastanum L.

32.

Lapina jasanolistá

Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth

33.

Lípa řapíkatá

Tiliapetiolaris DC.

34.

Lípa srdčitá

T ilia cordata Mill.

35.

Lípa velkolistá

Tilia platyphyllos Scop.

36.

Líska turecká

Corylus colurna L.

37.

Mahalebka obecná

Prunus mahaleb L.

38.

Modřín opadavý

Larix decidua Mill.

39.

Morušovník bílý

Morus alba L.

40.

Pajasan žláznatý

Ailanthus altissima (Mill.) Single
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41.

Platan javorolistý

Platanus x hispanica Muenchh..

42.

Sakura ozdobná

Prunus serrulata Lindl.

43.

Smrk omorika

Picea omorika (Pančič) Turkyně

44.

Smrk pichlavý

Picea pungens Engelm.

45.

Smrk pichlavý stříbrný

Picea pungens Engelm. 'Argentea' Hort.

46.

Smrk sivý

Picea glauca (Moench) Voss

47.

Smrk ztepilý

Picea abies (L.) Karsten

48.

Střemcha obecná

Prunus padus L.

49.

Šácholan Soulangeův

Magnolia x soulangiana Soulange-Bodin

50.

Štědřenec odvislý

Laburnum anagyroides Med.

51.

Tis červený

Taxus baccata L.

52.

Tis červený sloupovitý zlatý

Taxus baccata L. 'Fastigiata Aurea'

53.

Trnovník akát

Robinia pseudacacia L.

54.

Třešeň ptačí

Prunus a\'iuni\(L.) L.

55.

Třešeň višeň plnokvětá

Prunus cerasus L. Plena' L.

56.

Tsuga kanadská

Tsuga canadensis (L.) Carrière

Tabulka č. 25 - Seznam zjištěných stromů v zahradě

Nebozízek

Obr.

robur

č. 10 -

popínavým

Dub

letní jehlancovitý

(Quercus

(Hedera helix) v dolní části zahrady
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Kinských

'Fastigiata')

s

břečťanem

Výsledky dendrologického výzkumu v zahradě Kinských a Nebozízek
Český název

Latinský název

1.

Bez černý

Sambucus nigra L.

2.

Bobkovišeň lékařská

Prunus laurocerasus L.

3.

Brslen evropský

Euonymus europaea L.

4.

Břečťan popínavý

Hedera helix L.

5.

Čimišník stromovitý

Caragana arborescens Lamk.

6.

Dřín jarní

Cornus mas L.

7.

Dřišťál Juliin

Berberis julianae Schneid.

8.

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris L.

9.

Dřišťál Thunbergův

Berberis thunbergii DC.

10.

Dřišťál Thunbergův - červená f.

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' DC.

11.

Hlohyně šarlatová

Pyracantha coccinea M.J. Roemer

12.

Kalina vrásčitolistá

Viburnum rhytidophyllum Hemsl.

13.

Kdoulovec japonský

Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach

14.

Klokoč zpeřený

Staphylea pinnata L.

15.

Líska největší červená

Corylus maxima Mill. Purpurea'

16.

Líska obecná

Corylus ave liana L.

17.

Líska obecná nachová

Corylus avellana L. 'Atropurpurea'

18.

Líska turecká

Corylus col urna L.

19.

Mahonie cesmínolistá

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

20.

Meruzalka krvavá

Ribes sanguineum Pursh

21.

Pámelník bílý

Symphoricarpos albus (L.) Blake

22.
23.

Přísavník (loubinec) pětilistý
Ptačí zob obecný

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon
Ligustrum vulgare L.

24.

Pustoryl Lemoineův

Philadelphie x lemoinei Lemoine

25.

Pustoryl malolistý

Philadelphie microphyllus A. Gray

26.

Pustoryl věncový

Philadelphie coronarius L.

27.

Rdesno (opletka) baldšuánské (čínská)

Polygonum baldschuanicum Regel

28.

Růže šípková

Rosa canina L.

29.

Rybíz alpínský

Ribes alpinum L.

30.

Skalník celokrajný

Cotoneaster integerrimus Med.

31.

Skalník černoplodý

Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Fisch.

32.

Skalník Zabelův

Cotoneaster zabelii Schneid.

33.

S vida krvavá

Cornus sanguinea L.

34.

Šeřík čínský

Syringa x chinensis Willd.

35.

Šeřík obecný

Syringa vulgaris L.

36.

Štědřenec odvislý

Laburnum anagyroides Med.

37.

Tavolník japonský

Spiraea japonica Nana'

38.

Tavolník poléhavý

Spiraea decumbens Koch

39.

Tavolník van Houtteův

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel

40.

Trojpuk drsný

Deutzia scabra Thunb.
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Salix caprea L.

42.

Vrba jíva
Weigelie japonská

43.

Weigelie růžová

Weigela florida (Bunge) DC.

44.

Zákula japonská

Kerria japonica Pleniflora' DC.

45.

Zimolez tatarský

Lonicera tatarica L.

46.

Zimostráz vždyzelený

Buxus sempervirens L.

47.

Zlatice prostřední

Forsythia x intermedia Zabel

48.

Zlatice převislá

Forsythia suspenso (Thunb.) Vahl

41.

Weigela japonica Thunb.

Tabulka č. 26 - Seznam zjištěných listnatých keřů v zahradě Kinských a

Nebozízek

t

Obr. č. 11 - Dřín jarní (Cornus mas) v zahradě
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Nebozízek

mapa č. 6 - Zahrada Kinských - listnaté keře
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mapa č. 7 - Zahrada Nebozízek - listnaté keře i
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Následující tabulky č. 27, 28 a 29 obsahují seznamy dřevin, které zaznamenala ve
svém výzkumu A. Skalická, ale jejich výskyt v příslušné zahradě nebyl během
mapování potvrzen.
Český název

Latinský název

Borovice kleč

Pinus mugo Turra.

Břestovec západní

Celtis occidentalis L.

Dřezovec trojtrnný

Gleditsia triacanthos L.

Jilm habrolistý korkový

Ulmus minor Mill. var. suberosa (Moenchh.) Rehd.

Jilm holandský

Ulmus x hollandica Mill.

Jilm vaz

Ulmus laevis Pallas.

Kříženec dubu velkoplodého a bílého

Quercus x bebbiana Schneid.

Líska turecká

Corylus colurna L.

Morušovník bílý

Morus alba L.

Ořešák královský

Juglans regia L.

Pajasan žláznatý

Ailanthus altissima (Mill.) Single

Ruj vlasatá

Cotinus coggygria Scop.

Střemcha pozdní

Prunus serotina Ehrh.

Šácholan obvejčitý

Magnolia hypoleuca (L.) L.

Škumpa orobincová

Rhus hirta (L.) Sudw.

Trnovník akát jednolistý

Robinia pseudoacacia L. 'Unifoliola' Talou.

Zerav západní

Thuja occidentalis L.

Tabulka č. 27 - Výzkumem nepotvrzené stromy

Český název

Latinský název

Jeřáb muk

Sorbus aria (L.) Crantz

Jilm habrolistý

Ulmus minor Mill.

Křídlatec trojlistý

Ptelea trifoliata L.

Lípa stříbrná

Tilia tomentosa Moench

Ruj vlasatá

Cotinus coggygria Scop.

Tabulka č. 28 - Výzkumem nepotvrzené

zahrady Kins kých

stromy zahrady

Nebozízek

Český název

Latinský název

Kalina obecná

Viburnum opulus L.

Kdouloň obecná

Cydonia oblonga Mill.

Korunatka tanakl

Stephanandra tanakae (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.

Mochna křovitá

Potentilla fruticosa L.

Myrobalán Pissardûv

Prunus cerasifera Ehrh. 'Atropurpurea'

Netvařec křovitý

Amorpha fruticosa L.

Pivoňka keřovitá

Paeonia suffruticosa Andrews
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Tavola kalinolistá

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.

Tavolník Douglasûv

Spiraea douglasii Hooker

Tavolník nízký Watererûv

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'

Tavolník význačný

Spiraea x arguta Zabel

Zimolez Korolkovův

Lonicera korolkowii Stapf.

Tabulka č. 29 - Výzkumem nepotvrzené

listnaté keře zahrady Kinských a

Nebozízek

Obr. č. 12 - Tavolník van Houtteův (Spirea x vanhouttei) v dolní části zahrady
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Kinských

4.2 Výsledky floristického výzkumu - druhá oblast
(PP Petřínské skalky)
Pro následující tabulku č. 30 platí tato legenda:
sloupec I. - druh zaznamenaný výzkumy během 19. století
sloupec II. - druh zaznamenaný výzkumem J. Haškové během roku 1986
sloupec III. - druh zaznamenaný mým výzkumem v průběhu let 2004-2005
značka * - daný druh patří do příslušného sloupce

Český název

Latinský název

1. II. III.

Barvínek menší

Vinca minor L.

*

Bažanka vytrvalá

*

*

Mercurialis perennis L.

*

*

Bedrník obecný

Pimpinella saxifraga L.

*

*

Bedrník větší

Pimpinella major (L.) Huds.

*

*

Bergenie tučnolistá

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

*

*

Bez černý

Sambucus nigra L.

*

*

Bika bělavá

Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott

*

*

Bika chlupatá

Luzulapilosa (L.) Willd.

*

*

Bika ladní

Luzula campestris (L.) DC.

*

*

Blín černý

Hyoscyamus niger L.

*

Bodlák obecný

Carduus acanthoides L.

*

Bolševník obecný

Heracleum sphondylium L.

*

*

Brslen evropský

Euonymus europaea L.

*

*

Bršlice kozí noha

Aegopodium podagraria L.

*

*

Břečťan popínavý

Hedera helix L.

*

*

Bříza bělokorá

Betula pendula Roth

*

*

Bříza papírovitá

Betula papyrifera Marshall

Buk lesní

Fagus sylvatica L.

*

*

Čemeřice zelená

Helleborus viridis L.

*

*

Čimišník stromovitý

Caragana arborescens Lamk.

Cernohlávek obecný

Prunella vulgaris L.

*

*

Česnáček lékařský

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande

*

*

Česnek medvědí

Allium ursinum L.

Česnek podivný

Allium paradoxům (M. Bieb.) G. Don var. paradoxům

Čičorka pestrá

Securigera varia (L.) Lassen

*

Divizna knotovkovitá

Verbascum lychnitis L.

*

Divizna velkokvětá

Verbascum densiflorum Bertol.

*

Douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

*

Drchnička rolní

Anagallis arvensis L.

*

Dřín jarní

Cornus mas L.

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris L.

*

*

*
*

*

60

*

*

*

*

*

*

Dřišťál Thunbergův

Berberis thunbergii DC.

*

Dub červený

Quercus rubra L.

*

*

Dub letní

Quercus robur L.

*

*

Dub letní jehlancovitý

Quercus robur L. Tastigiata' (Lam.) DC.

Dub zimní

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

Dymnivka bobovitá

Corydalis intermedia (L.) Mérat

*

Dymnivka nízká

Corydalis pumila (Host) Rchb.

*

Habr obecný

*
*

*
*

*

*

Carpinus betulus L.

*

*

Heřmánek pravý

Matricaria recutita L.

*

Heřmánek terčov itý

Matricaria discoidea DC.

*

Heřmánkovec nevonný

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.

*

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna Jasq.

*

Hluchavka bílá

Lamium album L.

Hluchavka nachová

Lamium purpureum L. *

Hluchavka skvrnitá

Lamium maculatum L.

Hořčice polní

*

*
*

*

*

Sinapis arvensis L.

*

*

Hrachor hlíznatý

Lathyrus tuberosus L.

*

Hrachor jarní

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

Hrachorluční

*

*

*

Lathyrus pratensis L.

*

*

Hrušeň polnička

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf

*

*

Hulevník lékařský

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

*

Huseník chlupatý

Arabis hirsuta (L.) Scop. s. str.

*

Hvozdík kartouzek

Dianthus carthusianorum L.

*

Hvozdík kropenatý

Dianthus deltoides L.

*

Chrpa luční

Centaurea jacea L.

*

*

Jahodník obecný

Fragaria vesca L.

*

*

Jahodník trávnice

Fragaria viridis (Duchesne) Weston

*

*

Jahodník truskavec

Fragaria moschata (Duchesne) Weston

*

*

Jasan ztepilý

Fraxinus excelsior L.

*

*

Jasan ztepilý jednolistý

Fraxinus excelsior L. Diversifolia' Ait.

Jaterník podléška

Hepatica nobilis Schreber

Javor babyka

*

*

*

*

Acer campestre L.

*

*

Javor klen

Acer pseudoplatanus L.

*

*

Javor mléč

Acer platanoides L.

*

*

Javor tatarský

Acer tataricum L.

*

*

Ječmenka evropská

Hordelymus europaeus (L.) Harz

*

*

Jeřáb břek

Sorbus torminalis (L.) Crantz

*

*

Jeřáb muk

Sorbus aria (L.) Crantz

*

*

Jeřáb prostřední

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

*

*

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

*

*

Jestřábník chlupáček

Hieracium pilose Ila L.

*

*

Jestřábník Lachenalův

Hieracium lachenalii Suter

*

*

Jestřábník okoličnatý

Hieracium umbellatum L.

*

*
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*

*

*

Jestřábník zední

Hieracium murorum L.

Jetel ladní

Trifolium campestre Schreber

Jetel luční

Trifolium pratense L.

*

*

Jetel plazivý

Trifolium repens L.

*

*

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

*

*

Jilm drsný

Ulmus glabra Huds.

*

*

Jilm habrolistý

Ulmus minor Mill.

*

*

Jilm vaz

Ulmus laevis Pallas

*

Jírovec maďal

Aesculus hippocastanum L.

*

Jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata L.

Jitrocel prostřední

Plantago media L.

*

*

Jitrocel větší

Plantago major L.

*

*

Kakost luční

Geranium pratense L.

Kakost smrdutý

Geranium robertianum L.

*

Kalina obecná

Viburnum opulus L.

*

Kalina tušalaj

Viburnum lantana L.

*

Kapraď osténkatá

Dryopteris carthusiana (Vili.) H. P. Fuchs

*

Kapustka obecná

Lapsana communis L.

Kaštanovník jedlý

Castanea sativa Mill.

Katalpa trubačovitá

Catalpa bignonioides Walt.

Kerblík lesní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Klinopád obecný

Clinopodium vulgare L.

Kokořík mnohokvětý

Polygonatum multiflorum (L.) All.

*

*

*

Kokořík vonný

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

*

*

*

Kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

*

*

Kontryhel ostrolaločný

Alchemilla vulgaris L.

*

*

Konvalinka vonná

Convallaria majalis L.

*

*

Kopretina bílá

Leucanthemum vulgare Lamk.

*

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica L.

*

*

Kopytník evropský

Asarum europaeum L.

*

*

Kostival hlíznatý

Symphytum tuberosum L.

Kostřava červená

Festuca rubra L.

*

*

Kostřava obrovská

Festuca gigantea (L.) Vili.

*

*

Kozinec sladkolistý

Astragalus glycyphyllos L.

*

*

Kozlík lékařský

Valeriana officinalis L.

Kozlík ukrajinský chlumní Valeriana stolonifera Czern. subsp. angustifolia Soó

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

Krabilice mámivá

Chaerophyllum temulum L.

*

*

Krabilice zápašná

Chaerophyllum aromaticum L.

*

*

Krtičník hlíznatý

Scrophularia nodosa L.

Krvavec menší

Sanguisorba minor Scop.

*

*

Kříd latka japonská

Reynoutria japonica Houfy.

*

*

Křivatec žlutý

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

*

*

Kuklík městský

Geum urbanum L.

*

*
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*

*

Ladoňka dvou li stá

Scilla bifolia L. s. str.

*

Lebeda hrálovitá

A triplex prostrota DC.

*

Lebeda rozkladitá

Atriplex patula L.

*

Lilek černý

Solanum nigrum L.

*

Lilie zlatohlavá

Lilium martagon L.

Lípa srdčitá

*

*

Tilia cordata Mill.

*

*

Lípa velkolistá

Tilia platyphyllos Scop.

*

*

Lipnice cibulkatá

Poa bulbosa L.

*

*

Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

*

*

Lipnice luční

Poa pratensis L.

*

*

Lipnice roční

Poa annua L.

*

*

Líska obecná

Corylus avellana L.

*

*

Líska turecká

Corylus colurna L.

*

Lnice květe 1

Linaria vulgaris Mill. »

*

Locika kompasová

Lactuca serriola L.

*

Lopuch plsnatý

Arctium tomentosum Mill.

Lopuch větší

Arctium lappa L.

*

Mahonie cesmínolistá

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

*

Máchelka podzimní

Leontodon autumnalis L.

Máchelka srstnatá

Leontodon hispidus L.

Mák vlčí

Papaver rhoeas L.

*

Mateřídouška časná

Thymus praecox Opiz

*

*

Mateřka trojžilná

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

*

*

Medyněk vlnatý

Holcus lanatus L.

*

*

Merlík bílý

Chenopodium album L. s. str.

*

*

Měrnice černá

Ballota nigra L.

*

*

Metlice trsnatá

Deschampsia cespitosa (L.) P. B.

*

*

Metlička křivolaká

*

*

Mléčka zední

Avenella flexuosa (L.) Drejer
Mycelis muralis (L.) Dum.

*

*

Modřenec širolistý

Muscari botryoides (L.) Mill.

Modřín opadavý

Larix decidua Mill.

Mochna husí

Potentilla anserina L.

Mochna jarní

Potentilla tabernaemontani Aschers.

*

*

Mochna plazivá

Potentilla reptans L.

*

*

Morušovník bílý

Morus alba L.

*

Mrkev obecná

Daucus carota L.

*

*

Narcis žlutý

Narcissus pseudonarcissus L.

*

*

Netýkavka malokvětá

Impatiensparviflora

*

*

Okrotice bílá

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

*

*

Oměj vlčí mor

Aconitum lycoctonum L.

*

*

Opletka obecná

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

*

*

Orlíček obecný

Aquilegia vulgaris L.

*

*

Orsej jarní hlíznatý

Ficaria verná Huds. subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve

*

*
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*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

DC.
*

*

Ořešák královský

Jugions regia L.

*

*

Ostružiník

Rubus sp. L.

*

*

Ostružiník maliník

Rubus idaeus L.

*

*

Ostřice jarní

Carex caryophyllea Latourr.

*

*

Ostřice Pairaova

Carex pairae F. W. Schultz

*

*

Pámelník bílý

Symphoricarpos albus (L.) Blake

*

*

Pampeliška lékařská

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner

*

*

Pelyněk Černobýl

Artemisia vulgaris L.

Penízek modravý

Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl

Penízek prorostlý

Thlaspi perfoliatum L.

*

Penízek rolní

Thlaspi arvense L.

*

Peťour srstnatý

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavón

Pcháč obecný

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Pcháč oset

Cirsium arvense (L.) Scop.

*

*

Pcháč zelinný

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

*

*

Písečnice douškolistá

Arenaria serpyllifolia agg.

Pitulník žlutý

Galeobdolon luteum Huds.

Plamének plotní

Clematis vitalba L.

Plicník lékařský

Pulmonaria officinalis L.

Podběl lékařský

Tussilago farfara L.

*

*

Pomněnka bahenní

Myosotis palustris (L.) L.

*

*

Pomněnka rolní

Myosotis arvensis (L.) Hill

*

*

Popenec obecný

Glechoma hederacea L.

*

*

Prvosenkajarní

Primula veris L.

*

*

Pryskyřník hlíznatý

Ranunculus bulbosus L.

Pryskyřník plazivý

Ranunculus repens L.

*

*

Pryskyřník prudký

Ranunculus acris L.

*

*

Pryšec drobný

Euphorbia exigua L.

*

Pryšec okrouhlý

Euphorbia peplus L.

*

Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

*

*

Psineček výběžkatý

Agrostis stolonifera L.

*

*

Pstroček dvou li stý

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt.

*

*

Ptačí zob obecný

Ligustrum vulgare L.

*

*

Ptačinec prostřední

Stellaria media (L.) Vili.

*

*

Ptačinec trávovitý

Stellaria graminea L.

Ptačinec velkokvětý

Stellaria holostea L.

*

*

Pustoryl věncový

Philadelphus coronarius L.

*

*

Pýrovník psí

Elymus caninus (L.) L.

*

Rdesno červivec

Persicaria maculosa S. F. Gray

*

Rozchodník ostrý

Sedum acre L.

*

Rozchodník pochybný

Sedum spurium M. Bieb.

Rozchodník velký

Hylotelephium maximum (L.) Holub

Rozrazil břečťanolistý

Veronica hederifolia L. s. str.

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
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*

*

*

*

*
*

*

*

Silenka nící

Veronica officinalis L.
Veronica persica Poiret
Veronica chamaedrys L. s. str.
Veronica arvensis L.
Cerastium holosteoides Fries
Cerastium arvense L.
Cotinus coggygria Scop.
Rosa sp. L.
Ribes alpinum L.
Achillea millefolium L.
Agrimonia eupatoria L.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Bellis perennis L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene nutans L.

Silenka širolistá bílá

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Bürdet

Skalník celokrajný

Smrk ztepilý

Cotoneaster integerrimus Med.
Lychnis viscaria L.
Picea pungens Engelm.
Picea abies (L.) Karsten

Snědek Kochův

Ornithogalum kochii Pari.

Snědek nící

Ornithogalum nutans L.
Galanthus nivalis L.
Dactylus polygama Horvátovszky
Dactylis glomerata L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Ribes uva-crispa L.
Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Melica nutans L.
Prunus padus L.
Bromus sterilis L.
Cornus sanguinea L.
Galium sylvaticum L.
Galium mollugo L. s. str.
Galium aparine L.
Convolvulus arvensis L.
Salvia pratensis L.
Syringa vulgaris L.
Crepis biennis L.
OxaIis fontana Bunge

Rozrazil lékařský
Rozrazil perský
Rozrazil rezekvítek
Rozrazil rolní
Rožec obecný
Rožec rolní
Ruj vlasatá
Růže
Rybíz alpínský
Řebříček obecný
Řepík lékařský
Sasanka hajní
Sasanka pryskyřníkovitá
Sedmikráska obecná
Silenka nadmutá

Smolnička obecná
Smrk pichlavý

Sněženka podsněžník
Srha hajní
Srha laločnatá
Srpek obecný
Srstka angrešt
Starček Fuchsův
Starček lepkavý
Starček obecný
Strdivka nící
Střemcha obecná
Sveřep jalový
Svída krvavá
Svízel lesní
Svízel povázka
Svízel přítula
Svlačec rolní
Šalvěj luční
Šeřík obecný
Škarda dvouletá
Šťavel evropský
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*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Štědřenec odvislý
Štírovník růžkatý
Šťovík kyselý
Šťovík menší
Šťovík tupolistý
Talovín zimní
Tavolník
Tis červený
Tolice dětelová
Tomka vonná
Topol
Trnovník akát
Troj puk drsný
Trojštět žlutavý
Tromín prorostlý
Truskavec ptačí
Trýzel malokvětý
Třešeň ptačí
Třezalka chlupatá
Třezalka skvrnitá
Třezalka tečkovaná
Tulipán planý
Tulipán zahradní
Turan větevnatý
Turanka kanadská
Udatna lesní
Večernice vonná
Vikev čtyřsemenná
Vikev chlupatá
Vikev ptačí
Violka divotvorná
Violka křovištní
Violka lesní
Violka psí
Violka Rivinova
Violka trojbarevná
Violka vonná
Vlaštovičník větší
Vratič obecný
Vrbina obecná
Vrbina penízková
Vrbovka chlumní
Vrbovka úzkolistá

Laburnum anagyroides Med.
Lotus corniculatus L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex obtusifolius L.
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
Spiraea sp. L.
Taxus baccata L.
Medicago lupulina L.
Anthoxanthum odoratum L.
Populus sp. L.
Robinia pseudacacia L.
Deutzia scabra Thunb.
Trisetum flavescens (L.>P. B.
Smyrnium perfoliatum L.
Polygonum aviculare L. s. str.
Erysimum cheiranthoides L.
Prunus avium (L.) L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum maculatum Crantz
Hypericum perforatum L.
Tulipa sylvestris L. subsp. grandiflora Hay.
Tulipa x gesneriana L.
Erigon strigosus Willd.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Aruncus vulgaris Rafin.
Hesperis matronalis L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Vicia cracca L.
Viola mirabilis L.
Viola suavis M. Bieb.
Viola reichenbachiana Bor.
Viola canina L.
Viola riviniana Rchb.
Viola tricolor L.
Viola odorata L.
Chelidonium majus L.
Tanacetum vulgare L.
Lysimachia vulgaris L.
Lysimachia nummularia L.
Epilobium collinum C. C. Gmelin
Epilobium angustifolium L.
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Epilobium ciliatum Rafin.
Kerria japonica 'Pleniflora' DC.
Zákula japonská
Thuja plicata D. Don.
Zerav obrovský
*
Zimolez kozí list
Lonicera caprifolium L.
*
Zimolez obecný
Lonicera xylosteum L.
*
Zimolez tatarský
Lonicera tatarica L.
*
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Zlatice převislá
*
Solidago virgaurea L.
Zlatobýl obecný
Zvonek hvězdicový
Campanula garganica Ten.
*
Zvonek broskvolistý
Campanula persicifolia L.
*
Campanula trachelium L.
Zvonek kopřivolistý
*
Zvonek okrouhlolistý
Campanula rotundifolia L.
*
Zvonek rozkladitý
Campanula patula L.
*
Zvonek řepkovitý
Campanula rapunculoides L.
Tabulka č. 30 - Srovnávací tabulka sledovaných druhů cévnatých rostlin Přírodní
Vrbovka žláznatá

památky Petřínské skalky

Obr. č. 13 - Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) v Lobkovické zahradě
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Obr. č. 14- Blín černý (Hyoscyamus nigerj v zahradě Kinských

Obr. č. 15 - Jaterník podléška (Hepatica nobilis) ve Strahovské zahradě
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Obr. č. 16- Chrpa luční (Centaurea jacea) v zahradě Kinských

Obr. č. 17- Křivatec žlutý (Gagea lutea) v Lobkovické zahradě
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Obr. č. 18- Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) ve Strahovské zahradě

Obr. č. 19-Sasanka

pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) v zahradě Kinských
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Srovnávací tabulka č. 30 obsahuje celkem 303 druhů cévnatých rostlin. Z toho je
73 nově zjištěných druhů a u 19 druhů nebyl jejich výskyt v oblasti Přírodní památky
Petřínské skalky potvrzen.
Druhy, které rostly na Petříně v minulosti (během 19. století), ale mým výzkumem
jejich výskyt na Petříně nebyl potvrzen, jsou obsažené v tabulce č. 31.
Český název

Latinský název

Bělozářka liliovitá
Bolehlav plamatý
Bradáček vějčitý
Čilimník černající

Anthericum liliago L.
Conium maculatum L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Cytisus nigricans L.

Divizna brunátná
Dymnivka dutá

Verbascum phoeniceum L.

Dymnivka plná
Hvězdnice chlumní
Chrpa chlumní
Jetel alpínský
Kruštík širolistý

Corydalis cava (L.) Schweigger et Koerte
Corydalis solida (L.) Clairv.
Aster amellus L.
Centaurea triumfettii All. subsp. axillaris (Willd.) Dostál
Trifolium alpestre L.
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Epipactis atrorubens (Hoflfm.) Nesseč
Asperula tinctoria L.
Marinka barvířská
Medovník meduňkolistý Melittis melissophyllum L.
Digitalis grandiflora Mill.
Náprstník velkokvětý
Kruštík tmavočervený

Rozrazil ožankový

Clematis recta L.
Veronica teucrium L.

Sasanka lesní

Anemone sylvestris L.

Strdivka zbarvená

Melica pieta C. Koch

Třezalka horská
Zběhovec lesní

Hypericum montanum L.
Ajuga genevensis L.

Zeměžluč okolíkatá

Centaurium erythraea Rafn

Plamének přímý

Tabulka č. 31 - Seznam rostlinných druhů vyskytujících se na Petříně v minulosti
Níže uvedené tabulky č. 32, 33, 34, 35 a 36 vypovídají o kategorii ochrany
nalezených chráněných rostlinných druhů v oblasti Přírodní památky Petřínské skalky.
Použité zkratky C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené),
C3 (ohrožený taxon) a CITES (taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě ve znění
posledních aktualizací z 18. 9. 1997 a 29. 4. 1999) stanovuje Černý a červený seznam
cévnatých rostlin České republiky (2001). Zkratky §2 (silně ohrožený druh) a
§3 (ohrožený druh) vymezuje Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.
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C4a - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené
Latinský název

Český název

Cornus mas L.
Dřín jarní
Berberis vulgaris L.
Dřišťál obecný
Dymnivka bobovitá Corydalis intermedia (L.) Mérat
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf
Hrušeň polnička
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Jeřáb břek
Sorbus aria (L.) Crantz
Ulmus laevis Pallas
Jilm vaz
Lilium martagon L.
Lilie zlatohlavá
Mateřídouška časná Thymus praecox Opiz
Skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus Med.
Aruncus vulgaris Rafin.
Udatna lesní
Jeřáb muk

Viola mirabilis L.

Violka divotvorná
Tabulka

č. 32 - Seznam

vzácnějších

taxonů

ohrožené druhy kategorie С4a) nalezených

vyžadujících

další pozornost

v Přírodní památce Petřínské

(méně

skalky

C3 - Ohrožené taxony
Český název

Latinský název

Dymnivka nízká

Corydalis pumila (Host) Rchb.

Ladoňka dvoulistá

Scilla bifolia L. s. str.

Okrotice bílá
Orlíček obecný
Snědek nící

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Aquilegia vulgaris L.

Zimolez kozí list

Linnaea caprifolium L.

Ornithogalum butane L.
Galanthus
nivalis L.
Sněženka podsněžník
Taxus baccata L.
Tis červený
Tabulka

č. 33 - Seznam

památce Petřínské

ohrožených

taxonů

(kategorie

C3) nalezených

v

Přírodní

skalky

CITES - Taxony zahrnuté do Washingtonské úmluvy
Český název

Latinský název

Okrotice bílá

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Galanthus nivalis L.

Sněženka podsněžník

Tabulka č. 34 - Taxony nalezené
Washingtonské

\

v Přírodní památce

úmluvy
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Petřínské

skalky zahrnuté

do

§2 - Silně ohrožené druhy

Český název

Latinský název

Ladoňka dvou li stá
Tis červený

Scilla bifolia L. s. str.
Taxus baccata L.

Tabulka č. 35 - Silně ohrožené druhy (§2) nalezené v Přírodní památce

Petřínské

skalky

§3 - Ohrožené druhy

Český název

Latinský název

Lilie zlatohlavá
Okrotice bílá
Sněženka podsněžník

Lilium martagon L.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Galanthus nivalis L.

Tabulka č. 36 - Ohrožené taxony (§3) nalezené v Přírodní památce Petřínské skalky
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5

DIDAKTICKÁ ČÁST

Petřínské zahrady, nacházející se v centru města Prahy, jsou díky snadné dopravní
dostupnosti vyhledávaným místem pro odpočinek. Kromě klidného prostředí nabízejí
velké množství zeleně. Na poměrně malé ploše je shromážděno větší množství
domácích i introdukovaných dřevin, na nichž lze demonstrovat řadu biologických
zajímavostí. Z bylin jsou zde zastoupeny hajní, luční i lesní druhy. Zajímavá je také
historie petřínských zahrad, která se odráží v dochovaných historických objektech
rozmístěných v jednotlivých zahradách. Díky těmto přednostem jsou petřínské zahrady
vhodným místem pro školní vycházky.
Vzhledem к rozsáhlosti petřínských zahrad bylo území rozděleno do dvou školních
vycházek. První školní vycházka vedená zahradôu Kinských a Nebozízkem (mapa č. 8,
str. 75) je zaměřena na poznávání dřevin. Druhá školní vycházka seznamuje studenty
s územím Přírodní památky Petřínské skalky (mapa č. 8, str. 75).

5.1 Dendrologická vycházka zahradou Kinských a Nebozízkem
Tato vycházka je určena pro studenty 2. ročníku gymnázií a její realizace se
doporučuje na měsíc září. Trvá přibližně dvě vyučovací hodiny, tzn. 90 minut. Během
vycházky si studenti zopakují dřeviny probírané v 1. ročníku a zároveň si rozšíří
znalosti o dřeviny cizího původu. V případě dostatku času si v praxi mohou vyzkoušet
práci s určovacími klíči.
К základním pomůckám pro botanické exkurze patří tužka, zápisník, botanický
klíč, fotoaparát, popř. dalekohled.
Pro vedoucího exkurze slouží mapy č. 9, 10 a 11 (str. 76, 77, 78), které ukazují
umístění jednotlivých druhů stromů a keřů podél trasy vycházky. Učitel si s jejich
pomocí může dopředu připravit, v jakém pořadí a jaké druhy dřevin bude studentům
demonstrovat.
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mapa č. 9 - Dendrologická vycházka - zahrada Kinských, dolní část
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Vycházku začneme u dolní brány do zahrady Kinských na náměstí Kinských
(zastávka tramvaje č. 6, 9, 12, 20). Zde studentům představíme trasu vycházky (mapa č.
8, str. 75). Poté jim rozdáme seznam dřevin, které budou během exkurze pozorovat
(příloha č. 1, str. 121-122), a pracovní list (příloha č. 2, str. 123-126). Upozorníme je,
že si mají sledované dřeviny v seznamu vyznačovat a úkoly v pracovním listu vyplňovat
postupně tak, jak se budou dozvídat potřebné informace. Pak jim dáme čas seznámit se
s úkoly v pracovním listu.
Než se vydáme po vyznačené trase, krátce studentům představíme historii zahrady
Kinských (text na str. 10-11).
V dolní části zahrady Kinských (mapa č. 9, str. 76) byly pro demonstraci vybrány
především dřeviny cizího původu nebo druhy zajímavé z hlediska didaktického
(demonstrace určovacích znaků).
Obrázky listů a plodů jsou převzaté z diplomové práce Š. Mazánkové (1999),
charakteristiky dřevin cizího původu od P. Dostála (1999).

Platan javorolistý (Platanus x hispanica) - čeleď platanovité (Platanaceae)
Památný strom, nejmohutnější z platanů v Praze (koruna široká přes 30 m), pochází
z Anglie, kde byl vypěstován jako kříženec platanu východního a platanu západního.
Je odolný vůči exhalátům. Listy jsou tvarem podobné listům javoru (obr. č. 20), báze
řapíku je však kápovitě rozšířená. Borka se odlupuje ve větších šupinách. Zajímavá jsou
převislá kulovitá plodenství (obr. č. 20), jejichž nažky jsou opatřeny chmýrem
(rozšiřován větrem).

Obr. č. 20 - Platan javorolistý (Platanus x hispanica) - list a plod
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Buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica f. atropurpurea) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Červená forma buku lesního (Fagus sylvatica), vyrůstajícího až do výšky 40 m,
má červeně zbarvené celokrajné listy a hladkou, olovnatě šedou borku. Plodem jsou
bukvice (trojhranné nažky) uložené v ostnité číšce (obr. č. 21).

Obr. č. 21 - Buk lesní (Fagus sylvatica) - list a plod

Jerlín japonský (Sophora japonica) - čeleď bobovité (Fabaceae)
Mohutný strom pocházející z Číny a Koreje. Možná záměna s trnovníkem akátem
vyplývá z podobné morfologie lichozpeřených listů, ale u báze řapíku nejsou vyvinuty
párové trny (obr. č. 22). Kvete až v srpnu vzpřímenými latami bělavých květů. Typické
jsou válcovité lusky, které se během zrání mění v zaškrcovaný struk (obr. č. 22).

Javor mléč (Acer ptatanoides) - čeleď javoroví té (Aceraceae)
Název podle obsahu mléčnic v pletivech. Čepel listu je ostře laločnatá (obr. č. 23).
Plodem je dvojnažka s křídlem uspořádaná u každého druhu javoru jiným způsobem,
určovací znak (obr. č. 23). Na plodech můžeme demonstrovat rozšiřování semen
větrem. Javor mléč je citlivý na zasolení.
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Javor klen (Acer pseudoplatanus) - čeleď javorovité (Aceraceae)
Čepel listu pětilaločnatá se zuby méně vykrojenými oproti předchozímu druhu a
dvounažky svírají přibližně pravý úhel (obr. č. 24). Snáší imisní zatížení, je však citlivý
na zasolení.

Obr. č. 24-Javor

Javor

mléč

klanný

klen (Acer pseudoplatanus) - list a plod

(Acer platanoides

ľalmatifldium ý -

čeleď javorovité

(Aceraceae)
Listová forma javoru mléče. Čepel listu má velmi hluboké zářezy.

Zlatíce převislá (Forsythia suspenso) - čeleď olivovníkovité (Oleaceae)
Keř pocházející z Číny. Hojně pěstován v parcích. Kvete žlutě brzy zjara.
Rozlišovacím znakem jsou duté větve a trojčetné listy.

Zlatice prostřední (Forsythia x intermedia) - čeleď olivovníkovité (Oleaceae)
Zahradní kříženec často pěstovaný v mnoha kultivarech v parcích, zahradách i
městech. Oproti předcházejícímu druhu má přehrádkovitě uspořádanou dřeň uvnitř větví
a jednoduché listy.
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Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) - čeleď růžovité (Rosaceae)
Opadavý

strom

středního

vzrůstu

(12-15

m).

Přirozeně

se

vyskytuje

v severozápadní Evropě. Má elipčité listy s pilovitými laloky, na rubu šedozeleně
plstnaté (obr. č. 25). Latovité plodenství je tvořeno menším počtem soudečkovitých a
výrazně červeně zbarvených malviček (obr. č. 25). Jejich výrazná barva je lákadlem pro
ptáky, kteří semena rozšiřují.

Obr. č. 25 - Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) - list a plod

Javor stříbrný (Acer saccharinum) - čeleď javorovité (Aceraceae)
Strom dosahující mohutného vzrůstu. Pochází z východní části Severní Ameriky.
Od našich javorů ho rozeznáme podle listů s hlubokými zářezy a zašpičatělými laloky
(obr. č. 26). Rub listuje bělošedý. Plody dozrávají již koncem května.

Obr. č. 26-Javor

stříbrný (Acer saccharinum) - list a plod

Dub letní jehlancovítý (Quercus robur Fastigiata) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Sloupovitá forma dubu letního. Kolem kmene tohoto jedince se pne dřevnatějící
vždyzelená rostlina řazená mezi keře břečťan popínavý (Hedera helix) - čeleď
aralkovité (Araliaceae). U této rostliny lze demonstrovat záchytné kořínky (příčepivé
kořeny) a různolistost (heterofylii) - spodní listy laločnaté, horní listy vějčitě elipčité,
bez laloků.
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Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) - čeleď bobovité (Fabaceae)
Dřevina pocházející z východní části Severní Ameriky. U nás díky své
nenáročnosti na mnohých místech zplančla. Látky, které vylučuje svými kořeny,
potlačují růst ostatních rostlin v jejím bezprostředním okolí. Důležitým rozpoznávacím
znakem jsou párové trny (palistového původu) při bázi řapíku lichozpeřených listů
(obr. č. 27), které po jejich opadu vytrvávají. Celá rostlina je jedovatá.

(cU

Cfirn. )

,

^

110-20 um.)

Obr. č. 27 - Trnovník akát (Robiniapseudoacacia) -plod a list

Javor jasanolistý (Acer negundo) - čeleď javorovité (Aceraceae)
Severoamerická dřevina, která je známá také pod jménem jasanojavor peřenolistý.
Často u nás zplaňuje. Od ostatních druhů javoru se liší především lichozpeřenými listy
(obr. č. 28). Dvounažky uspořádané do převislých lat svírají vzájemně ostrý úhel.
Nápadné jsou i šedomodře ojíněné větve. Jedná se o dvoudomou dřevinu.

Obr. č. 28 - Javor jasanolistý (Acer negundo) - list a plod

Liliovník

tulipánokvětý

(Liriodendron

tulipifera)

-

čeleď

šácholanovité

(Magnoliaceae)
Původně severoamerický druh dřeviny, který se vyznačuje především zvláštně a
nezaměnitelně tvarovanou listovou čepelí (obr. č. 29). Zelenožluté, šestičetné květy
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poněkud připomínající květy tulipánu rozkvétají koncem června až v červenci.
Šišticovitě utvářené plodenství křídlatých nažek (obr. č. 29) dokládá příslušnost tohoto
druhu ke starobylé skupině krytosemenných rostlin.

Obr. č. 29 - Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) - list a plod
Líska největší červená (Corylus maxima

Purpurea) - čeleď břízovité (Betulaceae)

Červenolistá forma lísky největší. Charakteristický je trubkovitý obal oříšku, který
je výrazně delší než plod a na vrcholu má zuby.

Nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioica) - čeleď sapanovité (Caesalpiniaceae)
Dřevina je přirozeně rozšířena ve východních oblastech Severní Ameriky, kde
dorůstá do značných výšek. Její rodové jméno vystihuje skutečnost, že se nápadně tlusté
letorasty olisťují až koncem května a listy poměrně brzy na podzim opadávají. Listy
jsou dvakrát sudozpeřené (obr. č. 30), což není v přírodě častý jev. Plody jsou hnědé,
kožovité a pevné lusky až 10 cm dlouhé (obr. č. 30), které na samicích jedincích
přetrvávají dlouho do zimy. Na příkladu této dřeviny můžeme vysvětlit dvoudomost
rostliny.

Obr. č. 30 - Nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioica) -ploda
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list

Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) - čeleď trubačovité (Bignoniaceaej
Strom je přirozeně rozšířen ve východních oblastech Severní Ameriky. Patří
к oblíbeným dřevinám našich parků, ale na nechráněných místech často promrzá.
Nápadné jsou velké listy, široce vejčité, zašpičatělé, celokrajné a vstřícně postavené
(obr. č. 31). Plody tvoří až 30 cm dlouhé tobolky charakteristického doutníkovitého
tvaru (obr. č. 31). V nich jsou četná drobná semena opatřena křidélkovitým chmýrem
umožňujícím rozšiřování pomocí větru.

WOcmi)
Obr. č. 31 - Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) - list a plod

Dub červený (Quercus rubra) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Tento strom pochází z východních oblastí Severní Ameriky. Nápadné jsou listy
s ostře zubatými laloky (obr. č. 32), které se na podzim purpurově červeně zbarvují.
Na plodu můžeme demonstrovat metamorfované květní lůžko v číšku a typ suchého,
nepukavého plodu (nažka, obr. č. 32).

Obr. č. 32 - Dub červený (Quercus rubra) - list a plod
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Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) - čeleď jinanovité (Ginkgoaceae)
Tento druh řadíme k nahosemenným dřevinám. Je to starobylý strom, který byl
rozšířen již v prvohorách. Přirozeně se dnes nachází jen na několika místech
v jihovýchodní Číně. Charakteristická je plochá, klínovitě vějířovitá čepel listu
s otevřenou vidličnatou žilnatinou (obr. č. 33). Listy vyrůstají z brachyblastů (zkrácené
větévky podobně jako u modřínu opadavého). Jedná se o dvoudomou dřevinu. Samicí
jedinci nesou páchnoucí semenné peckovice, proto jsou v parcích vysazováni především
samčí jedinci.

Obr. č. 33 - Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) - list

Ořešák popelavý (Juglans cinerea) - čeleď ořešákovité (Juglandaceae)
Opadavý strom s lichozpeřenými listy (obr. č. 34). Plodem je nepravá podlouhlá
peckovice (obr. č. 34). Je ceněn hlavně kvůli dřevu, které má krásnou kresbu.

Obr. č. 34 - Ořešák popelavý (Juglans cinerea) - list a plod

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) - čeleď lipovité (Tiliaceae)
Statný, opadavý strom s listy velkými 7 až 12 cm. Na rubu listu v paždí žilek lze
demonstrovat chomáčky světlých trichomů (x lípa srdčitá - v paždí žilek rezavé
trichomy). Plodem je oříšek (suchý plod).
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Pámelník bílý (Symphoricarpos albus) - čeleď zimolezovité (Caprifoliaceae)
Keř pocházející ze Severní Ameriky, běžně pěstovaný v parcích. Je odolný vůči
zasolení i imisím, proto se používá do živých plotů. Jedná se o mírně jedovatý druh
s nápadně bílými bobulemi.

Javor babyka (Acer campestre) - čeleď javoroví té (Aceraceae)
Patří к menším zástupcům javoru, jen výjimečně dosahuje výšek nad 10 m. Listy
mají tupé laloky (obr. č. 35). Dvounažky svírají téměř úhel 180° (obr. č. 35). Dobře
snáší prašné prostředí, proto je používán do protiprašných a protihlukových bariér.

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Mohutný strom, který pochází z jižní Evropy a jižní Asie. Nápadné jsou nejen
podlouhle elipčité a ostnitě zubaté, lesklé, na lícní straně sytě zelené listy, ale i sdružené
plodenství dvou až tří nažek (obr. č. 36). Ty jsou před dozráním uzavřené v ostnité
číšce, která následně puká. Semena v nažkách jsou jedlá a po tepelné úpravě (pražením)
velmi chutná (,jedlé kaštany").

Obr. č. 36 - Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) - list a plod
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Jilm habrolistý (Ulmus minor) - čeleď jilmovité (Ulmaceae)
Opadavý strom vysoký přibližně do 30 m. Patří k nej hojnějším jilmům.
Charakteristická je asymetrie jednoduchých listů s dvojitě zubatými okraji (obr. č. 37).
Na líci jsou listy lesklé, tmavě zelené, na rubu lysé, s chomáčky chlupů v paždí větších
žilek. Plodem je okřídlená nažka (obr. č. 37).

Obr. č. 37- Jilm habrolistý (Ulmus minor) - list a plod
Jilm drsný (Ulmus glabra) - čeleď jilmovité (Ulmaceae)
Od jilmu habrolistého se odlišuje drsným povrchem lícní strany listu. Rub listuje
naopak měkce chlupatý. Nažka je umístěna do středu blanitého lemu. Jilm drsný oproti
jiným domácím druhům lépe odolává infekční chorobě tzv. „grafíóze jilmů" (houbové
infekci).

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - čeleď růžovité (Rosaceae)
Opadavý listnatý strom přibližně 5 až 15 m vysoký. Má lichozpeřené listy ostře
zubaté (obr. č. 38). Plodem jsou oranžové až načervenalé malvičky (obr. č. 38).
Je odolný vůči imisím a zasolení, proto se s oblibou vysazuje v silničních stromořadích.

Obr. č. 38 - Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - plod a list
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Po projití dolní částí zahrady Kinských pokračuje trasa dendrologické vycházky
v horní části zahrady (mapa č. 10, str. 77). Na tomto úseku trasy se studenty
zopakujeme stromy a keře, které viděli již v dolní části, a zároveň jim představíme další
dosud nezmíněné druhy dřevin.

Dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii) - čeleď dřišťálovité (Berberidaceae)
Keř asi 1 až 1,5 m vysoký, oproti dřišťálu obecnému hustěji větvený. Listy
vyrůstají ve svazečcích a jsou podložené trnem. Na podzim se barví nádherně
šarlatovo-červeně. Výrazné jsou i šarlatově červené elipsoidní plody (bobule). Zůstávají
na rostlině dlouho do zimy. Tento druh dřišťálu pochází z Japonska.
»

Habr obecný (Carpinus betulus) - čeleď habrovité (Carpinaceae)
Listnatý jednodomý strom s šedou kůrou a nepravidelnou korunou. Listy má
podlouhle vějčité, dvakrát ostře zubaté (obr. č. 39). Samčí jehnědy jsou 3-5 cm dlouhé.
Samičí květenství tvoří v době zrání trojlaločné listeny, které uzavírají malé nažky
(obr. č. 39). Často se používá do živých plotů jako protiprašná bariéra.

Obr. č. 39 - Habr obecný (Carpinus betulus) - list a plod

Mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) - čeleď dřišťálovité (Berberidaceae)
Stálezelený, asi 1 m vysoký, široce rozložitý keř pocházející ze Severní Ameriky.
Má kožovité listy s 5-9 trnitě zoubkatými lístky. Plodem jsou kulovité, šedomodře
ojíněné bobule s purpurově červenou šťávou obsahující železo. Je dobré upozornit na
možnou záměnu s cesmínou obecnou (Illex aquifolium), která tvoří červené jedovaté
peckovice.
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Javor tatarský (Acer tataricum) - čeleď javorovité (Aceraceae)
Tento druh javoru má oproti výše zmíněným druhům celistvé, ostře pilovité listy
bez laloků. Křídlaté plody svírají ostrý úhel (obr. č. 40), v době zralosti jsou
tmavočervené. Pochází z jihovýchodní Evropy.

Obr. č. 40-Javor

tatarský (Acer tataricum) - list a plod

Dub eer (Querem cerris) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Tento druh dubu má svou skutečnou vlast ve východním Středozemí a
v jihovýchodní Evropě. Žaludy jsou zcela skryté v širokých, hrubě šupinatých číškách
(obr. č. 41). Čepel listu je obvykle do poloviny vykrojena (obr. č. 41). Musí být
vysazován na teplých místech.

Obr. č. 41 - Dub cer (Quercus cerris) - list a plod

Dub letní (Quercus robur) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Náš původní druh. Od dubu zimního se odlišuje na bázi vykrojenou listovou čepelí,
krátkým řapíkem a žaludy na dlouhé stopce (obr. č. 42).
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Dub zimní (Quercus petraea) - čeleď bukovité (Fagaceae)
Listy dubu zimního zůstávají na stromě velmi dlouho, až do další vegetační sezóny.
Oproti dubu letnímu listová báze čepele sbíhá к řapíku, žaludy jsou na velmi krátké
stopce a řapík je delší (obr. č. 42).

dubximní

( Quercus petraea)
dob teinť
(Quercus robucy

Obr. č. 42 - Dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) - list a plod

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) - čeleď olivovníkovité (Oleaceae)
Hustý, široce rozvětvený, pomalu rostoucí keř. Květy jsou bílé, uspořádané do laty.
Plody tvoří černé kulovité bobule s fialově barvící červenou nejedlou dužninou. Používá
se do protiprašných bariér.

Smrk pichlavý (Picea pungens) - čeleď borovicovité (Pinaceae)
Jehličnatý strom známý spíše pod názvem „stříbrný smrk" pochází z horských
oblastí Severní Ameriky. Pro svůj vzhled, odolnost i nenáročnost je často pěstován
nejen v parcích a zahradách, ale též vysazován do volné přírody v našich nejvíce
poškozených

lesních porostech (např. Krušných horách). Mimořádná

odolnost

к průmyslovým exhalacím je dána tlustou voskovou vrstvou na povrchu jehlic stříbřitě
zbarvených forem. Jehlice jsou pevné, citelně pichlavé, šištice poněkud připomínají náš
smrk ztepilý, ale jsou menší (v průměru 8 cm) s vlnitě zprohýbanými a zubatými
šupinami (obr. č. 43).
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Obr. č. 43 - Smrk pichlavý (Picea pungens) - jehlice a šištice
Zerav obrovský (Thuja plicata) - čeleď cypřišovité (Cupressaceae)
Tento statný jehličnan pochází ze Severní Ameriky. Má skořicově červenohnědou
borku, rozpukávající v dlouhých pásech. Relativně krátké, vodorovné větve jsou tvořené
větévkami porostlými vstřícně křižmostojnými šupinovitými listy. Listy jsou na líci
tmavozelené, lesklé a na rubu matné se zřetelnou bílou kresbou. Po rozemnutí příjemně
a velmi intenzivně pryskyřičně voní. Šišky jsou podobné jako u zeravu západního, ale
větší, světle hnědé, asi 12 mm dlouhé.

Tis červený (Taxus baccata) - čeleď tisovité (Taxaceae)
Naše původní dřevina vytvářející převážně keřovité formace. Je dvoudomá, samicí
jedinci nesou semena obklopená v době zralosti dužnatým, karmínově červeným
míškem, který je jedinou nejedovatou částí rostliny (obr. č. 44). Jinak je celá rostlina i
se semenem prudce jedovatá. Tis červený patří к odolným dřevinám zachycujícím
prach, proto se často vysazuje ve městech.

ШЗ
Obr. č. 44 - Tis červený (Taxus baccata) - jehlice s míškem
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Projdeme-li druhou část zahrady Kinských, uděláme asi 15 minut přestávku
na vyhlídce v blízkosti Hladové zdi. Studenti se mohou občerstvit a vyplnit pracovní
listy. Po této přestávce jim představíme zahradu Nebozízek (text na str. 13-14), do níž
se dostaneme průchodem v Hladové zdi. Mapa č. 11 na str. 78 ukazuje dřeviny
nacházející se podél trasy v zahradě Nebozízek. V této poslední části dendrologické
vycházky opět se studenty zopakujeme již zmíněné druhy dřevin a oddemonstrujeme
jim následující druhy stromů a listnatých keřů.

Borovice černá (Pinus nigra) - čeleď borovicovité (Pinaceae)
Velmi oblíbený parkový jehličnan, který je často vysazován i ve volné přírodě,
pochází z jižní Evropy (Rakousko, Chorvatsko). Od naší borovice lesní ho rozpoznáme
již nadálku, protože má na celém kmeni a na větvích šedočernou borku (u borovice lesní
je v horní části kmene a na silnějších větvích borka červenohnědá). Tuhé, až 12 cm
dlouhé jehlice jsou ve svazečku po dvou. Poměrně velké šištice (8-10 cm) mají plodní
šupiny zespodu hnědočerně zbarvené (obr. č. 45).

Obr. č. 45 - Borovice černá (Pinus nigra) - šištice a jehlice

Brslen evropský (Euonymus europaea) - čeleď jesencovité (Celastraceae)
Opadavý, vysoký keř s jednoduchými 3-10 cm dlouhými listy. Olistění je
na podzim zpočátku nažloutlé, pak svítivě červené. Na první pohled zaujme plod,
čtyřpouzdrá tobolka s kulatými, 1-1,5 cm dlouhými, růžovými nebo karmínově
červenými, 2-4semennými segmenty. Jedovatá semena jsou obalena oranžovým
masitým míškem a po prasknutí tobolky z ní visí plod na niti.
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Jedle ojíněná (Abies concolor) - čeleď borovicovité (Pinaceae)

Obr. č. 46-Jedle

ojíněná (Abies concolor) - jehlice a šištice

Strom dekorativního vzhledu, jehož původní oblastí rozšíření jsou jižní části
Severní Ameriky. Jehlice má na obou stranách šedozeleně zbarvené, až 7 cm dlouhé,
obloukovitě prohnuté a tupě zakončené (obr. č. 46). Rozpadavé šištice dozrávají během
září a dosahují průměrné délky 10 cm (obr. č. 46).

Smrk sivý (Picea glauca) - čeleď borovicovité (Pinaceae)
Je to v našich parcích méně často pěstovaný druh smrku, který má původní areál
rozšíření v severních oblastech Severní Ameriky. Jehlice jsou pevné, obloukovitě
prohnuté a na osvětlených větvích vzhůru stočené (obr. č. 47). Nápadné jsou četné
červenohnědé, přibližně 5 cm dlouhé šištice (obr. č. 47).

Obr. č. 47 - Smrk sivý (Picea glauca) -jehlice a šištice
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Borovice vejmutovka (Pinus strobus) - borovicovité (Pinaceae)

Obr. č. 48 - Borovice vejmutovka (Pinus strobus) - šištice a jehlice
Velice známý druh borovice, který je pro svou odolnost a nenáročnost často
zaváděn i do našich lesních porostů. Volně v přírodě se s ním setkáme ve východních
oblastech Severní Ameriky. Pro své jemné jehlice, uspořádané do svazečku po pěti,
se tato dřevina nazývá borovice hedvábná (obr. č. 48). Dalšími nápadnými znaky jsou
rovný kmen s hladkou, šedou borkou, velké množství vylučované pryskyřice a
podlouhlé, mírně zakřivené šištice. Na rozdíl od ostatních druhů borovic mají šištice
poměrně tenké zdřevnatělé plodní šupiny (obr. č. 48).

Tsuga kanadská (Tsuga canadensis) - borovicovité (Pinaceae)
Dřevina pochází z horských oblastí Severní Ameriky a pro svou odolnost vůči
mrazu je poměrně hojně pěstována i v Evropě. V našich parcích, kde se s ní setkáme jen
zřídka, bývá někdy pro tvar a uspořádání jehlic zaměňována s tisem červeným.
Na spodní straně jehlic však nalezneme dva bělavé proužky a nakonci převislých větví
drobné, asi 10-15 mm dlouhé, krátce stopkaté šištice (obr. č. 49).

Obr. č. 49- Tsuga kanadská (Tsuga canadensis) -jehlice a šištice
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Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) - čeleď klokočovité (Staphyleaceae)
Keř nebo menší strom asi 1,5 až 5 m vysoký. Listy má vstřícné, dlouze řapíkaté,
lichozpeřené. Po odkvětu vytváří krásné kulovité tobolky, 3-4 cm dlouhé, často
nafouklé, bledě zelené. Tyto nafouklé tobolky se rozšiřují větrem.

Svída krvavá (Cornus sanguinea) - čeleď dřínovité (Cornaceae)
Keř vysoký asi 2-4 m s vstřícnými elipčitými listy. Během podzimu se listy barví
do červena. Plod tvoří kulatá, černomodrá peckovice. Pro svíravé účinky se používá
proti průjmu.
»

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) - čeleď simarubovité (Simaroubaceae)
Strom pochází z Číny, ale velmi dobře se mu daří i v našich městských
aglomeracích, kde také často zplaňuje. Možná záměna s jasanem ztepilým je dána
podobností lichozpeřených listů, které však mají u pajasanu lístečky celokrajné
s lalůčkovitými žlázkami při jejich bázi (obr. č. 50). Kvete až v červnu. Vyvíjející se
nažky jsou podélně vrtulovitě prohnuté se semenem uprostřed (obr. č. 50).

Obr. č. 50 - Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) - list a plod

Lapina jasanolistá (Pterocarya pterocarpa) - čeleď ořešákovité (Juglandaceae)
Opadavý strom s lichozpeřenými listy, jednotlivé lístky jsou na obvodu pilovité.
Patří к jednodomým dřevinám. Světle zelené plody mají široký, křídlatý okraj. Pochází
z Asie (Kavkaz, Írán).
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Vycházku zakončíme v dolní části zahrady Nebozízek, v tzv. jiřinkovém sadu. Zde
dáme studentům čas na doplnění úkolů v pracovním listu. Vyplněné pracovní listy
od studentů vybereme a vyhodnocené přineseme na další vyučovací hodinu.
Pokud zbude ještě dostatek času, vyzkouší si studenti ve dvojicích práci
s určovacím klíčem vytvořeným pro listnaté keře petřínských zahrad (příloha č. 4,
str. 131-134). Do každé dvojice dáme větvičku a plod daného druhu listnatého keře,
popř. obrázek bez popisky. Studenti pomocí jednotlivých bodů určovacího klíče zjistí,
o jaký druh listnatého keře se jedná. V případě nedostatku času přesuneme tuto aktivitu
do další vyučovací hodiny, která se bude konat již ve třídě.
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5.2 Vycházka Petřínskými skalkami
Tato vycházka je určena pro 3. ročník gymnázií a doporučuje se realizovat ji
v červnu. Trvá přibližně dvě vyučovací hodiny, tzn. 90 minut. Během vycházky se
studenti na 8 zastávkách (mapa č. 8, str. 75) seznámí s Přírodní památkou Petřínské
skalky, a to zhlediska botanického, zoologického, geologického i historického, zopakují
si znalosti z botaniky, zoologie i geologie a zároveň si vyzkouší aktivní pozorování
přírody. K tomu jako základní pomůcky potřebují tužku, zápisník, dalekohled, popř.
fotoaparát a obrázkové knihy rostlin, ptáků a savců.
Vycházku začneme u horní brány do zahrady Kinských, vstup ze Šermířské ulice
od Strahovských kolejí. Na Strahov jezdí autobus č. 176 z Karlova náměstí nebo č. 143
a 217 z Dejvic z Vítězného náměstí.
U vstupu do zahrady ukážeme strudentům trasu vycházky (mapa č. 8, str. 75) a
rozdáme jim pracovní listy (příloha č. 5, str. 135-137), které budou během vycházky
postupně doplňovat. Dále je upozorníme, že v chráněném území nesmí trhat rostliny ani
se pohybovat bez dovolení mimo vyznačenou trasu. Poté jim dáme čas na seznámení se
s úkoly v pracovním listu.
Než přejdeme к zastávce č. 1, představíme studentům území Přírodní památky
Petřínské skalky (mapa č. 2, str. 45) - následující text.
Přírodní památka Petřínské skalky se rozprostírá na pražském vrchu Petříně
s nadmořskou výškou 327 m n. m., v horní části zahrady Kinských, Nebozízek,
Seminářské zahrady, Lobkovické a Strahovské zahrady. Celková výměra chráněného
území, které bylo vyhlášeno 1.9. 1988, je 10,55 ha. Hlavním předmětem ochrany jsou
pískovcové skalky ze svrchnokřídových pískovců a opuk (viz zastávka č. 2, str. 101) a
lesní ekosystém se zbytky zakrslých a kyselých doubrav s význačnými druhy rostlin a
živočichů (BURIAN, 1996).
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Zastávka č. 1 - Luční květena - zahrada Kinských

Na této zastávce studentům oddemonstrujeme právě kvetoucí luční byliny. Protože
se jedná o slunné místo, níže jmenované druhy patří převážně к zástupcům sušších luk:

čičorka pestrá (Securigera varia) - obr. č. 51, str. 100
jetel luční (Trifolium pratense)
jílek vytrvalý (Lolium perenne)
jitrocel prostřední (Plantago media)
jitrocel větší (Plantago major)
lipnice cibulkatá (Poa bulbosa)
lipnice hajní (Poa nemoralis)
lipnice luční (Poa pratensis)
mateřídouška časná (Thymus praecox)
medyněk vlnatý (Holcus lanatus)
mochna plazivá (Potentilla tabernaemontani)
pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia)
pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus)
psárka luční (Alopecurus pratensis)
řebříček obecný (Achillea millefolium)
sedmikráska obecná (Bellis perennis)
srha laločnatá (Dactylis glomerata)
šalvěj luční (Salvia pratensis) - obr. č. 52, str. 100
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
tolice dětelová (Medicago lupulina)
zvonek rozkladitý (Campanula patula)

U jednotlivých druhů rostlin poukážeme na určovací znaky, popřípadě najdeme
jejich vyobrazení v knize Deyla (2001).
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Obr. č. 51 - Čičorka pestrá (Securigera varia) - zastávka č. 1

Obr. č. 52 - Šalvěj luční (Salvia pratensis) - zastávka č. 1
100

Zastávka č. 2 - Pískovcové skalky - zahrada Kinských

Na této zastávce pohovoříme o geologii Petřínských skalek.
Geologický podklad vrcholových částí Petřína tvoří útvary svrchní křídy (99 až 65
mil. let př. n. 1.): pískovce (sladkovodní kaolinické pískovce a jílovito-glaukonitické
pískovce) a opuky, které zde vystupují na povrch ve formě skalek.
Svahy Petřína jsou tvořeny útvary prvohorními, a to spodnosilurskými břidlicemi
(Nebozízek, Seminářská, Lobkovická a Strahovská zahrada) s vložkami křemence.
Zvětráváním pískovců vznikají mělké a písčité půdy. Na svazích se nacházejí
chudé, hlinito-písčité a písčito-hlinité hnědozemě. Na úpatí svahu vznikla deluvia
s půdami hlinitějšími a vlhčími.
*

Zastávka č. 3 - Květena pískovcových skalek a dubohabrového háje - zahrada
Nebozízek

Na této zastávce se studenti seznámí s právě kvetoucími rostlinami pískovcových
skalek a dubohabrového háje:

barvínek menší (Vinca minor)
bergenie tučnolistá (Bergenia crassifolia)
bika bělavá (Luzula luzuloides)
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
jestřábník zední (Hieracium murorum)
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)
konvalinka vonná (Convallaria majalis)
kuklík městský (Geum urbanum)
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum)
silenka nadmutá (Silene vulgaris)
vlaštovičník větší (Chelidonium majus)
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Obr. č. 53 - Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) - zastávka č. 3

Obr. č. 54 - Orně) vlčí mor (Aconitum lycoctonum) - zastávka č. 3
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Zastávka č. 4 - Historie lanové dráhy a svahová deluvia s lilii zlatohlavou

-

zahrada Nebozízek

Na této zastávce studentům představíme historii lanové dráhy, nad níž vede trasa
vycházky. Zároveň ukážeme svahová deluvia se vzácnou lilií zlatohlavou.
Lanová dráha na Petřín byla vystavěna stejně jako rozhledna roku 1891. Pohon
byl založen na principu vodní převahy. V horní stanici (těsně pod budovou Nebozízku)
se do nádrže napustila nevyužívaná petřínská voda ze štoly za Nebozízkem.
Po odbrzdění vozů byl vůz s cestujícími vytažen vahou vozu zatíženého vodou. Dole se
voda nárazem ventilu automaticky vypustila do kanalizace. Rychlost jízdy (max. 2 m/s)
reguloval průvodčí ozubnicovou brzdou. К přerušení provozu lanové dráhy došlo až
po vypuknutí první světové války v roce 1914. Pro nedostatek vody byl provoz v roce
1921 trvale zastaven. Chátrající lanovku v roce 1931 odkoupily Elektrické podniky
hl. města Prahy a započaly s opravami. Oproti původní délce byla dráha na obou
koncích prodloužena na dnešní šikmou délku 510,4 m. U restaurace Nebozízek vznikla
nová mezistanice a vodní pohon nahradila elektřina. Na jaře roku 1964 však došlo
к prvním vážnějším sesuvům půdy díky vodou nacucanému jílovitému podloží. Drážní
těleso bylo obnoveno do dnešní podoby až v roce 1981. Dopravní rychlost lanové dráhy
je dnes 4 m/s a přepravní kapacita 1400 osob za hodinu. Lanovka jezdí denně, kromě
dnů vyhrazených na opravy (ZEITHAMMER, 2001).
К přírodní zajímavosti na této zastávce patří výskyt lilie zlatohlavé (Lilium
martagon) na deluviálním svahu od cesty směrem к Hladové zdi.
Lilie zlatohlavá patří dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi ohrožené druhy
rostlin. Její název je odvozen podle velké, zlatožluté cibule. Charakteristické jsou
skvrny na květních plátcích, které jsou dědičné. Dědičný však není vzor, který skvrny
vytváří. Proto se žádný květní plátek přesně nepodobá jinému. Barevné skvrny vznikají
spíše tím, že se ve skupině sousedících buněk tvoří těžko rozpustné sloučeniny barviv.
Tato rostlina dává přednost listnatým, smíšeným roklinovým lesům s výživnými,
vápnitými, humózními a kyprými půdami s dobrou propustností. Většinou se vyskytuje
roztroušeně (AICHELE; GOLTEOVÁ-BECHTLEOVÁ, 2005).
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Obr. č. 55 - Lanová dráha na Petřín - stanice Nebozízek

Zastávka č. 5 - Petřínská fauna a orlíček obecný - Seminářská zahrada

Tato zastávka je situovaná do lesnaté části Seminářské zahrady, kde pokračují
pískovcové skalky. Zde se nacházejí porosty starých dubů, na něž je vázán výskyt
našeho největšího brouka, chráněného roháče obecného (Lucanus servus). Zajímavý je
také výskyt dvou druhů bezkřídlých nosatcovitých brouků rodu Acalles, jejichž
přítomnost dokazuje nepřetržité trvání zdejšího suťového lesa.
Ze zvířat lze na Petříně nejlépe pozorovat ptactvo. Vyzveme tedy studenty, aby si
vyndali své dalekohledy a pokusili se vyhledat a rozpoznat v korunách stromů
jednotlivé druhy ptáků. Upozorníme je, že je nutné chovat se tiše.
Z bohatého množství ptačích druhů mohou studenti nejpravděpodobněji zpozorovat
kosa černého (Turdus merula), sýkoru koňadru (Parus major), brhlíka lesního (Sitta
europaea),

sojku

obecnou

(Garrulus

glandarius),

vrabce

domácího

(Passer

domesticus),

hrdličku zahradní (Streptopelia decaocto), drozda zpěvného (Turdus

philomelos),

holuba hřivnáče (Columba palumbus),

coelebs), rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus).
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pěnkavu obecnou

(Fringilla

Kromě ptáků lze během vycházky zahlédnout veverku obecnou (Sciurus vulgaris)
a králíka divokého (Oryctolagus cuniculus).
Podél cesty, pár metrů od zastávky, roste orlíček obecný (Aquilegia vulgaris).
Patří mezi ohrožené druhy rostlin s léčivými účinky. Vyskytuje se převážně na
vápnitých výživných půdách v listnatých a smíšených lesích.

Zastávka č. 6 - Výhled na Seminářskou zahradu

Zastávka č. 6 se nachází na rozhraní Seminářské a Lobkovické zahrady, odkud je
hezký výhled na sady v zahradě a na starou Prahu. Zde studentům představíme historii
Petřínských skalek z hlediska zásahů člověka (text na str. 21), popř. krátce pohovoříme
o Seminářské zahradě (text na str. 14-15).
Poté sejdeme ze svahu na Vyhlídkovou cestu a pokračujeme po ní směrem
к 7. zastávce. Přibližně v polovině trasy narazíme na sochu Jaroslava Vrchlického
od Josefa Wagnera. V místě, kde Vyhlídková trasa zatáčí doleva, se z ní odpojíme a
pokračujeme po svahu vzhůru к zastávce č. 7.

Zastávka č. 7 - Kvetoucí byliny na svahu Lobkovické zahrady

V okolí této zastávky studentům oddemonstrujeme tyto kvetoucí byliny:

jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum)
jetel plazivý (Trifolium repens)
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)
starček Fuchsův (Senecio ovatus)
svlačec rolní (Convolvulus arvensis) - obr. č. 57, str. 106
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
vráti č obecný (Tanacetum vulgare)
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) - obr. č. 56, str. 106

Na tomto svahu převažují porosty dubu zimního (Quercus petraea) a habru
obecného (Carpinus betulus) s příměsí jeřábu muku (Sorbus aria). Upozorníme, že toto
společenstvo nazýváme habrovou doubravou (dubohabřinou) a že to je hlavní
potencionální vegetace celé sledované oblasti.
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Vyjdeme-li svah, dostaneme se na schody vedoucí к Petřínské rozhledně. Vydáme
se po nich směrem dolů a projdeme prvním vchodem doleva do dolní části Strahovské
zahrady.

Obr. č. 56 - Zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) - zastávka č. 7

Obr. č. 57 - Svlačec rolní (Convolvulus arvensis) - zastávka č. 7
106

Zastávka č. 8 - Byliny Strahovské zahrady - hra

Zalesněný svah Strahovské zahrady je protkán mnoha cestičkami. Pro zpestření a
na závěr celé vycházky provedeme se studenty aktivitu dle těchto pokynů:
•

Studenti vytvoří dvojice.

•

Každá dvojice má za úkol nalézt, určit a zapsat si v limitu 10 minut co nejvíce
rostlin (upozorníme je, že rostliny nesmí trhat).

•

Pohybovat se mohou po dvojicích jen v prostoru zalesněné části Strahovské
zahrady.

•

Po celou dobu aktivity se musí chovat tiše.

•

Dvojice by se měla pohybovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních dvojic, aby
nedošlo к napovídání.

•

Zdůrazníme, že spoléháme na jejich čestnost.

•

Po uplynutí deseti minut zapískáme a všichni se sejdeme na místě, odkud jsme
vyšli (tzn. zastávka č. 8).

•

Na konci aktivity budou nejlepší botanici ohodnoceni jedničkou.

•

Na základě studenty vytvořených seznamů bylin Strahovské zahrady je vhodné
společně shrnout, které druhy bylin jsou v zahradě nejčastější, popř. zda byly
v zahradě nalezeny nějaké chráněné druhy rostlin.
Studenti mohou v zahradě nalézt tyto květiny:

barvínek menší (Vinca minor)
bika bělavá (Luzula luzuloides)
bolševník obecný (Heracleum sphondylium)
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
česnáček lékařský (Alliariapetiolata)
hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)
chrpa luční (Centaurea jacea)
jahodník obecný (Fragaria vesca)
jetel luční (Trifolium pratense)
jetel plazivý (Trifolium repens)
jílek vytrvalý (Lolium perenne)
jitrocel prostřední (Plantago media)
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jitrocel větší (Plantago major)
kakost smrdutý (Geranium robertianum)
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)
kontryhel ostrolaločný (Alchemilla vulgaris)
konvalinka vonná (Convallaria majalis)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
kostřava obrovská (Festuca gigantea)
krabilice márnivá (Chaerophyllum temulum)
krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum)
kuklík městský (Geum urbanum)
lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
lipnice hajní (Poa nemoralis)
lipnice luční (Poa pratensis)
mateřka trojžilná (Moehringia trinervia)
medyněk vlnatý (Holcus lanatus)
měrnice černá (Ballota nigra)
mrkev obecná (Daucus carota)
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia)
pelyněk Černobýl (Artemisia vulgaris)
peťour srstnatý (Galinsoga quadriradiata)
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
pryskyřník prudký (Ranunculus acris)
psárka luční (Alopecurus pratensis)
psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera)
ptačinec prostřední (Stellaria media)
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)
rožec obecný (Cerastium holosteoides)
řebříček obecný (Achillea millefolium)
sedmikráska obecná (Bellis perennis)
srha laločnatá (Dactylis glomerata)
svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
škarda dvouletá (Crepis biennis)
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šťavel evropský (Oxalis fontana)
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma)
vikev ptačí (Vicia cracca)
vlaštovičník větší (Chelidonium majus)
vrbina penízková (Lysimachia nummularia)
vrbovka chlumní (Epilobium collinum)
vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum)
zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

Na závěr vycházky od studentů vybereme pracovní listy s tím, že je do příští
vyučovací hodiny vyhodnotíme (oznámkujeme).
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6

DISKUSE

Floristická studie Petřína provedená v období od jara 2004 do podzimu 2005 byla
rozpracována do dvou oblastí.
Výsledky dendrologického výzkumu v první mapované oblasti (mapa č. 3, str. 47)
byly porovnány s inventarizačním materiálem A. Skalické z roku 1968.
Z tabulek č. 24 až 29 na str. 48-58 vyplývají následující závěry.
V rámci zahrady Kinských byl zaznamenán výskyt 65 druhů stromů, z toho jich je
7 nově zjištěných. U 17 druhů stromů uvedených výzkumem A. Skalické nebyl jejich
výskyt v zahradě Kinských potvrzen.
V rámci zahrady Nebozízek bylo zjištěno celkem 56 druhů stromů, z toho 16 druhů
je nově zaznamenaných. U 5 druhů stromů, uvedených výzkumem A. Skalické
v zahradě Nebozízek, nebyl jejich výskyt potvrzen.
V rámci zahrady Kinských a Nebozízek bylo zjištěno celkem 48 druhů listnatých
keřů, přičemž nově zaznamenaných druhů je 17. U 12 druhů listnatých keřů uvedených
výzkumem A. Skalické nebyla jejich přítomnost v zahradě potvrzena.
Na základě konzultace těchto výsledků s A. Skalickou, autorkou dendrologické
studie z roku 1968, byly navrženy možné důvody, které mohly mít vliv na vzniklé
odlišnosti v seznamech dřevin za rok 1968 a 2004/2005*:
•

Zahradnické a stavební úpravy v zahradě Kinských (hlavně dolní část) a
Nebozízek (prostor kolem restaurace Nebozízek) - výsadba nových jedinců a
zároveň odstraňování starých, zahradnicky (architektonicky) již nezajímavých
dřevin.

•

Záměna druhu za jiný - posuzování druhu v době, kdy nebyly dostatečně
znatelné

charakteristické

(identifikační) znaky

(např. morušovník

černý

zaměněn za morušovník bílý).
•

Rozšíření druhu z jiné lokality (např. jeřáb ptačí).

•

Konkurence cizích (nepůvodních) druhů (např. trnovník akát) a náletových
dřevin (např. javor mléč, bez černý).

•

Nízká odolnost druhu vůči zasolení (v zimě jsou občas cesty v zahradách
soleny).

* možné důvody nejsou řazeny podle významu
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•

Nízká odolnost vůči škůdcům (grafióza jilmů - houbová infekce, na níž se
rozhodujícím způsobem podílejí dva druhy kůrovce).

•

Nízká odolnost druhu vůči imisnímu zatížení.

•

Nízká odolnost vůči vymrznání.

•

Změna klimatických podmínek (r. 2003 - malé množství srážek v letních
měsících) - vysychání porostů na jihovýchodním svahu zahrady Kinských.

•

Pravidelný pohyb návštěvníků zahrad mimo vyznačené cesty, splach vody po
svahu a spodní prameny narušující povrch půdy.

•

Vysoká četnost pohybu psů v dolní části zahrady Kinských - znečištění oblasti
exkrementy, zanechávání odpadků návštěvníky.
Nejcenější dřeviny se podle A. Skalické nacházejí v zahradě Kinských. Patří k nim

především památný strom u dolního vchodu do zahrady, platan javorolistý (Platanus x
hispanica). Velmi starými stromy jsou jerlíny japonské (Sophora japonica) při hlavní
cestě od brány, místo nichž by bylo vhodné vzhledem к jejich zhoršenému zdravotnímu
stavu vysadit nové jedince. Zajímavý je solitérní jeřáb prostřední (Sorbus intermedia),
který se dobře uplatňuje na rozlehlém trávníku v dolní části zahrady. Pozornost
upoutávají nejen staré exempláře javoru jasanolistého (Acer negundo) spolehlými
kmeny na ploše před letohrádkem, ale i nedaleký statný liliovník tulipánokvětý
(Liriodendron tulipifera). U cesty za letohrádkem nalezneme dva exempláře jinanu
dvoulaločného (Ginkgo biloba), které byly v zahradě nevhodně zasazeny. Jsou těsně
vedle sebe a v malé vzdálenosti od zdi, v zastínění ostatních dřevin, proto lze kladně
hodnotit vhodnější vysazení nových jedinců podél hlavní cesty v dolní části zahrady.
Za pozornost stojí přítomnost dvou posledních ořešáků popelavých (Juglans cinerea)
v blízkosti jezírka se sochou Herkula. Vzhledem к jejich ojedinělému pěstování
v pražských zahradách by byla velmi vhodná výsadba nových jedinců. Další velmi
starou a vzácnou skupinou je skupina jeřábů širokolistých (Sorbus latifolia) v blízkosti
dřevěného kostelíka. Naproti této skupině lze vidět jediný exemplář kaštanovníku
jedlého (Castanea

sativa) v celé zahradě Kinských. Byl sem zřejmě zanesen

z Lobkovické nebo Strahovské zahrady, kde je zastoupen ve větším počtu. Vzhledem
ke špatnému stavu a umístění tohoto jedince by bylo vhodné zvážit výsadbu nových
exemplářů.
К zajímavým keřům a keřovitým stromům, které již ze zahrady Kinských
vymizely, patří šácholan

obvejčitý (Magnolia
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hypoleuca)

a korunatka

tanakl

(Stephanandra tanakae), v 60. letech minulého století jediný exemplář tohoto druhu
zastoupený v celé Praze.
V rámci

obnovy

došlo

v zahradě

Kinských

к zásadním

stavebním

a

architektonickým úpravám. V dolní části zahrady byla vytvořena nová hlavní cesta.
Je vedena místy, kde se předtím nacházeli statní jedinci břestovce západního (Celtis
occidentalis), dřezovce trojtrnného (Gleditsia triacanthos) aj. Pravděpodobně museli
být kvůli architektonickým změnám z těchto míst odstraněni.
Zároveň byla v zahradě zvýšena péče o narušené svahy, které jsou postupně
zpevňovány. Na vybraných místech se vysazují byliny, převážně skalničky. Je otázkou,
jestli se těmto rostlinám, vzhledem k situovanosti svahu směrem na jih a velkým
nárokům na vláhu, na svazích bude dařit.
Jako opatření proti zkracování cest přes svahy by bylo vhodné vytvořit podél
asfaltových cest živé ploty z rybízu alpínského (Ribes alpinum), jehož pěstování se
v zahradě osvědčilo. Je nenáročný na substrát a dobře snáší zastínění.
Prevencí před zanecháváním exkrementů psů převážně v dolní části zahrady by
mohlo být umístění většího počtu košů určených pro tento typ odpadu.
Realizace zmíněných opatření je samozřejmě spojena s finančními prostředky, což
uskutečnění přednesených návrhů značně stěžuje.
Za zmínku stojí zásah zahradníků do porostů jehličnanů na trojúhelníkové ploše
pod restaurací Nebozízek v zahradě Nebozízek. Na poměrně malé ploše bylo
zastoupeno větší množství jehličnanů, např. smrk sivý, smrk omorika, modřín opadavý,
douglaska tisolistá, smrk pichlavý stříbrný, smrk ztepilý, jalovec virginský. Jednalo se
převážně o mladé stromy, které nebránily ve výhledu na Prahu. Přesto z tohoto
množství druhů byli ponecháni jen 4 jedinci. Zásah byl proveden po ukončení
dendrologického mapování, proto tyto změny nejsou zaznamenány ve výsledcích
výzkumu.
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Obr. č. 58 - Jehličnany

na trojúhelníkové

ploše pod restaurací

Nebozízek

zahrada Nebozízek

Obr. č. 59 - Trojúhelníková plocha pod restaurací Nebozízek po zásahu zahradníků zahrada Nebozízek
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Výsledky floristického výzkumu v druhé oblasti (mapa č. 2, str. 45) byly
porovnány s inventarizačním materiálem J. Haškové (1986).
V rámci této oblasti

byl

sledován

výskyt

303 druhů cévnatých

rostlin.

Ze srovnávací tabulky č. 30 na str. 60-67 vyplývá, že nově zjištěných druhů je 73 a u 19
druhů zaznamenaných výzkumem J. Haškové nebyl jejich výskyt v oblasti potvrzen.
Také tyto výsledky byly konzultovány s autorkou floristického výzkumu na území
Přírodní památky Petřínské skalky z roku 1986 J. Haškovou a byly stanoveny
následující možné důvody, které mohly mít vliv na vzniklé odlišnosti v seznamech
rostlin za rok 1986 a 2004/2005*:
•

Rozšíření druhu z jiných oblastí - např. roznos ptactvem v případě hlohu
jednosemenného.

•

Stavební úpravy na přelomu 80. a 90. let 20. století kolem restaurace
Nebozízek - odstranění poškozené vegetace a zároveň výsadba nových druhů
(např. katalpa trubačovitá).

•

Pohyb četných návštěvníků mimo vyznačené cesty, sešlapávání a celkově
nešetrné chování v chráněném území - zanechávání odpadků, trhání rostlin.

•

Nezaznamenání druhu v rámci výzkumu - v případě výzkumu J. Haškové
proběhlo mapování jen v rámci jedné vegetační sezóny, která mohla být pro
daný druh z hlediska jeho životních podmínek nepříznivá, nevykvetl, a tak mohl
být

v ostatní

vegetaci

přehlídnut

(pravděpodobně

kozlík

lékařský).

Nezaznamenaný druh se také mohl v době mapování vyskytovat v těžko
přístupných místech. J. Hašková také během svého výzkumu soustředila větší
pozornost na zastoupení bylin než dřevin (proto zřejmě nebyly zaznamenány
dřeviny, jako např. bříza papírovitá, dub letní jehlancovitý), přičemž lokalitu
začala pravidelně navštěvovat až koncem jara (nebyl postihnut celý jarní aspekt,
např. plicník lékařský).
•

Chyba v určení druhu - záměna druhů.

•

Zvýšená intenzita kosení - změna v zastoupení lučních druhů, zlepšení jejich
konkurenčních poměrů (př. hvozdík kartouzek, hvozdík kropenatý). Vysekávání
náletových dřevin (lepší přístupnost a přehlednost pro mapování).

* možné důvody nejsou řazeny podle významu

114

•

Konkurence invazivního česneku podivného (Allium paradoxům), který se hojně
rozšířil v celé zahradě Kinských (rozšiřuje se semeny, cibulemi v zemi a
pacibulkami) a konkuruje především jarním bylinám.

•

Změna životních podmínek - klimatické podmínky (srážky, teplota), ale i
zastínění (množství osvětlení).

•

Rozdílné vymezení území pro mapování (oblast Strahovské zahrady).
V případě oblasti Přírodní památky Petřínské skalky by měla být zajištěna větší

informovanost návštěvníků o existenci chráněného území. Vhodné by bylo umístění
cedulí s nápisem Přírodní památka Petřínské skalky a zdůraznění zákazu pohybu mimo
cesty, trhání rostlin, lezení na pískovcové skalky.
V rámci plánu péče o toto chráněné území by se mělo pokračovat v odstraňování
náletových dřevin, v pravidelném kosení (zabraňování šíření ruderálních druhů,
zvyšování biodiverzity rostlin) a odstraňování invazivních druhů, jako je křídlatka
japonská (Reynoutria japonica).
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ZÁVĚR

Cílem této práce bylo zmapovat v období od jara 2004 do podzimu 2005 dřeviny
podél vybrané trasy v zahradě Kinských a Nebozízek a dále cévnaté rostliny v oblasti
Přírodní

památky

Petřínské

skalky.

Výsledky

mapování

pak

porovnat

se

získanými inventarizačními materiály a uvést, do jaké míry se změnilo ve sledovaných
lokalitách zastoupení rostlinných druhů. Hypotéza stanovená na počátku studie,
předpokládající změny druhové skladby porostů, se naplnila ve všech sledovaných
územích.
Dendrologická studie v zahradě Kinských a Nebozízek ukázala, že zastoupení
stromů se oproti r. 1968 výrazně nezměnilo. Většina starých exemplářů se zachovala
nebo již byla nahrazena novými jedinci. Výjimku tvoří dolní část zahrady Kinských,
odkud byly zřejmě kvůli stavebním úpravám odstraněni vzrostlí jedinci břestovce
západního (Celtis occidentalis), dřezovce trojtrnného (Gleditsia triacanthos), trnovníku
akátu jedno li stého (Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'j aj. a nebyli nahrazeni mladými
stromy stejného druhu.
Znatelnější je změna zastoupení listnatých keřů v obou zahradách. Bylo zjištěno
celkem 17 nových druhů listnatých keřů a zároveň 12 druhů zaznamenaných výzkumem
zr. 1968 nebylo nalezeno. To souvisí zřejmě se snahou výsadbu keřů obměňovat tak,
aby byly zahrady zajímavé a působivé.
Většina nově zjištěných druhů stromů a listnatých keřů byla nalezena v místech,
kde probíhaly zahradní úpravy. Z toho vyplývá, že hlavním činitelem působícím na
druhové zastoupení stromů a keřů v zahradě Kinských a Nebozízek je pravděpodobně
člověk.
Floristická studie na území Přírodní památky Petřínské

skalky

potvrdila

přetrvávající výskyt chráněných rostlin i přes intenzivní pohyb návštěvníků v této
oblasti. Z chráněných druhů je v oblasti nejpočetněji zastoupena lilie zlatohlavá (Lilium
martagon) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). Zároveň ze studie vyplývá nárůst
některých ruderálních a nitrofílních druhů rostlin, a to převážně v oblastech, které
nebyly v posledních letech pravidelně koseny. Aby se mohla zvýšit biodiverzita
rostlinných druhů, měl by být kladen důraz především na pravidelné sečení. Zásahy
člověka v chráněné oblasti by však neměly narušit přirozený vývoj společenstev.
Dalším úkolem této práce bylo zpracování sledovaných lokalit po stránce
didaktické. V rámci mapovaného území byly navrženy dvě vycházky. První vycházka
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zaměřená na dřeviny v zahradě Kinských a Nebozízek je určena pro 2. ročník gymnázií.
Během vycházky jsou studentům představeny dřeviny našeho a především cizího
původu. К vycházce byl zhotoven pracovní list pro ověření znalostí studentů a klíč
к určování listnatých keřů.
Druhá vycházka určená pro 3. ročník gymnázií seznamuje studenty s Přírodní
památkou Petřínské skalky, kdy se na jednotlivých zastávkách dozvídají o flóře, fauně,
historii i geologii tohoto chráněného území. Vycházka je tedy zaměřena na komplexní
poznávání přírody. Také к této vycházce byl připraven pracovní list.
Díky navázání kontaktů s pracovníky Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.
města Prahy mi bylo umožněno naučit se pracovat s geografickým informačním
systémem ArcGis 9, a vytvořit tak dokumentační mapy použité v práci.
Závěry z výzkumu v oblasti Přírodní památky Petřínské skalky by mohly podpořit
návrh na vytvoření naučné stezky informující širokou veřejnost o tomto chráněném
území.
Práce bude využita jako dokumentační materiál Odborem ochrany prostředí
Magistrátu hl. města Prahy.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Seznam demonstrovaných druhů dřevin při dendrologické vycházce

Český název

Latinský název

Borovice černá
Borovice vejmutovka
Brslen evropský
Břečťan popínavý
Buk lesní červenolistý
Douglaska tisolistá
Dřišťál Thunbergův
Dub cer
Dub červený
Dub letní
Dub letní jehlancovitý
Dub zimní
Habr obecný
Javor babyka
Javor jasanolistý
Javor klen
Javor mléč
Javor mléč klanný
Javor stříbrný
Javor tatarský
Jedle ojíněná
Jerlín japonský

Pinus nigra Arnold.
P inus strobus L.
Euonymus europaea L.
Hedera helix L.
Fagus sylvatica L. f. atropurpurea Kirch.

Jeřáb prostřední
Jeřáb ptačí
Jilm drsný
Jilm habrolistý
Jinan dvoulaločný
Kaštanovník jedlý
Katalpa trubačovitá
Klokoč zpeřený
Lapina jasnolistá
Liliovník tulipánokvětý
Lípa velkolistá
Líska největší - červená f.
Mahonie cesmínolistá
Nahovětvec dvoudomý
Ořešák popelavý
Pajasan žláznatý
Pámelník bílý

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco.
Berber is thunbergii DC.
Quercus cerris L.
Quercus rubra L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.'Fastigiata' (Lam.) DC.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Carpinus betulus L.
Acer campe stre L.
Acer negundo L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer platanoides L.
Acer platanoides L.'Palmatifidium' Tausch.
Acer saccharinum L.
Acer tataricum L.
Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebrand
Sophora japonica L.
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Sorbus aucuparia L.
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill.
Ginkgo biloba L.
Castanea sativa Mill.
Catalpa bignonioides Walt.
Staphylea pinnata L.
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth
Liriodendron tulipifera L.
T ilia platyphyllos Scop.
Corylus maxima Mill. 'Purpurea'
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Gymnocladus dioica (L.) C. Koch.
Juglans cinerea L.
Ailanthus altissima (Mill.) Single
Symphoricarpos albus (L.) Blake
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Platan javorolistý
Ptačí zob obecný
Smrk pichlavý
Smrk sivý
Svída krvavá
Tis červený
Trnovník akát
Tsuga kanadská
Zerav obrovský
Zlatice prostřední
Zlatice převislá

Platanus x hispanica Muenchh..
Ligustrum vulgare L.
Picea pungens Engelm.
Picea glauca (Moench) Voss
Cornus sanguinea L.
Taxus baccata L.
Robinia pseudoacacia L.
Tsuga canadensis (L.) Carrière
Thuja plicata D. Don.
Forsythia x intermedia Zabel
Forsythia suspenso (Thunb.) Vahl
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Příloha č. 2 -

Pracovní list к dendrologické vycházce zahradou Kinských a

Nebozízek

Datum vycházky:

Jméno a příjmení:

1. Doplň správně do textu chybějící slova:

Zakladatelem zahrady Kinských je kníže

který

založil zahradu v 1. polovině
V zahradě Kinských se nacházejí tyto objekty (uveď alespoň 3 objekty) -

Většinu území dnešní zahrady Nebozízek pokrývaly ve středověku
V

zahradě

Nebozízek

najdeme

tyto

objekty

(uveď

alespoň

objekty)

2. Doplň к příslušným dřevinám čeleď, do které patří:
Název dřeviny

Čeleď

Jerlín japonský
Dub červený
Jinan dvoulaločný
Kaštanovník jedlý
Smrk pichlavý

3. Podtrhni ty druhy dřevin, které řadíme к listnatým keřům:

tis červený, pámelník bílý, mahonie cesmínolistá, zerav obrovský, ptačí zob obecný,
lapina jasanolistá, tsuga kanadská, svída krvavá, brslen evropský
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4. Spoj, co spolu souvisí:

zlatice prostřední

grafíóza

břečťan popínavý

ostnitá číška

jinan dvoulaločný

tmavé bobule

pámelník bílý

brachyblasty

ořešák popelavý

bílé bobule

jilm habrolistý

heterofylie
přehrádkovitá dřeň

5. Jaký strom nebo listnatý keř tě nejvíce zaujal a proč?

6. Poznáš podle listu a plodu, o jaký druh dřeviny se jedná? (Uveď rodové i
druhové jméno)

hlOortb)
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7. Jak se jmenuje památný strom, který jsme viděli v zahradě Kinských?

8. Jakému druhu stromu patří tento plod? (Uveď rodové i druhové jméno)

WOcmí)

9. Jaké znáš způsoby rozšiřování semen? Uveď alespoň dva a ke každému
způsobu vymysli jeden příklad dřeviny.

10. Oprav toto tvrzení:
„K našim původním dřevinám patří javor stříbrný, trnovník akát, habr obecný, dub letní,
borovice černá, tis červený, javor klen, jeřáb ptačí, javor jasanolistý."
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Příloha č. 3 -

Pracovní list к dendrologické vycházce zahradou Kinských a

Nebozízek - vypracovaná verze

Datum vycházky:

Jméno a příjmení:

1. Doplň správně do textu chybějící slova:

Zakladatelem zahrady Kinských je kníže Rudolf Kinský, který založil zahradu
v 1. polovině 19. století. V zahradě se nacházejí tyto objekty (uveď alespoň 3 objekty) pomník Hany Kvapílové, letohrádek Kinských, jezírko s plastikou lachtana.
Většinu území dnešní zahrady Nebozízek pokrývaly ve středověku

vinice.

V zahradě Nebozízek najdeme tyto objekty (uveď alespoň 3 objekty) - pomník К. H.
Máchy, restauraci Nebozízek, zdobenou vázu z Jubilejní výstavy v roce 1891.
2.

Doplň к příslušným dřevinám čeleď, do které patří:

Název dřeviny

Čeleď

Jerlín japonský

Bobovité

Dub červený

Bukovité

Jinan dvoulaločný

Jinanovité

Kaštanovnik jedlý

Bukovité

Smrk pichlavý

Borovicovité

3. Podtrhni ty druhy dřevin, které řadíme к listnatým keřům:

tis červený, pámelník bílý, mahonie cesmínolistá. zerav obrovský, ptačí zob obecný,
lapina jasanolistá, tsuga kanadská, svída krvavá, brslen evropsky
4. Spoj, co spolu souvisí:

zlatíce prostřední

grafíóza

břečťan popínavý

ostnitá číška

jinan dvoulaločný

tmavé bobule

pámelník bílý

brachyblasty

ořešák popelavý

bílé bobule

jilm habrolistý

heterofylie
přehrádkovitá dřeň
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5. Jaký strom nebo listnatý keř tě nejvíce zaujal a proč?

6. Poznáš podle listu a plodu, o jaký druh dřeviny se jedná? (Uveď rodové i
druhové jméno)

(Я-tocrTT^
javor tatarský

PS

kaštanovnik jedlý

(6-Я c/mľ)

javor babyka

1D-Í5vm
Jf-gtmv
borovice černá

7. Jak se jmenuje památný strom, který jsme viděli v zahradě Kinských?

platan javorolistý
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8. Jakému druhu stromu patří tento plod? (Uveď druhové i rodové jméno)

Í3-W)

katalpa trubačovitá

WOom}

j erlín japonský

platan javorolistý

9. Jaké znáš způsoby rozšiřování semen? Uveď alespoň dva a ke každému
způsobu vymysli jeden příklad dřeviny.

Pomocí ptactva - u tisu červeného.
Pomocí větru - u javorů.

10. Oprav toto tvrzení:
„K našim původním dřevinám patří habr obecný, dub letní, tis červený, javor klen, jeřáb
ptačí."

130

Příloha č. 4 - Klíč к určení listnatých keřů petřínských sadů

1 a - listy jednoduché - 2
b - listy složené - 18
2 a - listy s žilnatinou zpeřenou - 3
b - listy s žilnatinou dlanitou - 16
3 a - listy celistvé bez laloků, výkrojků - 4
b - listy členěné s laloky, výkrojky - 12
4 a - listy celokrajné nebo okraj mírně zvlněný - 5
b - listy s jednoduše pilovitým či zubatým okrajem - 6
с - listy s dvakrát pilovitým okrajem - 10
5 a - listy vstřícné - 29

»

b - listy ve svazečcích - 30
с - listy střídavé - 31
6 a - plod peckovice - 7
b - plod malvice - 8
с - plod tobolka - 9
d - plod měchýřek -

souplodí nenafouklých měchýřků -

žlutozelených; bílé květy v chocholičnatých květenstvích

zelených až
tavolník van

Houtteův (Spirea x vanhouttei)
7 a - listy 4-7 cm dlouhé, červené, vějčité a zašpičatělé; květy bílé, 5četné; plody
kulaté, žluté, červené nebo modré peckovice

slivoň myrobalán - červená f.

(Prunus cerasifera 'Atropurpurea'j
b - listy vstřícné, srdčité; květy malé, bílé, 5četné ve vrcholových okoličnatých
vrcholících; plod jednosemenná, vzpřímená peckovička, zpočátku červená, později
leskle černá

tušalaj (Vihurnum

8 a - květ jednotlivý, cihlově červený
(Chaenomeles japonica)
9 a - květy v hroznech - 35
b - květy v latách - 36
с - květy ve vidlanech - 37
d - žluté květy - 4cípé - před vyrašením listů - 38
10 a - plody oříšky - 1 1
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Ш а Ш )

kdoulovec japonský

11 a - listy okrouhlé, při bázi srdčitě vykrojené; plody jsou oříšky o velikosti
1,5-2 cm slistenovým

obalem rozeklaným zhruba do poloviny a široce

otevřeným

líska obecná (Corylus avellana)

b - listy okrouhlé, při bázi srdčitě vykrojené, červené barvy; plody jsou oříšky
0 velikosti 2-2,5 cm, úplně zakryté plodovými obaly

líska největší - červená f.

(Corylus maxima 'Purpurea',)
12 a - listy se zubatými nebo pilovitými laloky - 13
b - listy se zaoblenými laloky - 14
13 a - plod malvice - 15
b - plod bobule - listy zpravidla se 3zoubkatými laloky; zelenožluté květy
v 10 až 30květých hroznech; plody červené bobule

rybíz alpínský

(Ribes alpinum)
14 a - listy dvakrát trojčetné; velké, plné růžové, červené nebo bílé květy; plody
plstnaté měchýřky

pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa)

15 a - listy vějčité, 3-51aločnaté, laloky krátké, tupé, sotva do poloviny čepele
sahající, báze listu zaoblená; bílé až růžové květy; tmavě červené kulovité malvice
obsahují 2-3 oříšky

hloh obecný (Crataegus laevigata)

b - listy vějčité, zpravidla 51aločné, hluboce stříhané zářezy až do poloviny
čepele;

bílé

květy; tmavě

1 oříšek

červené

soudečkovité

malvice

obsahují

pouze

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

16 a - listy vstřícné, 3-51aločnaté, na bázi zaoblené, na okrajích nepravidelně
zoubkované - 1 7
17 a - 5četné bílé květy ve vrcholových vrcholících; plod kulatá velká červená
peckovice

kalina obecná (Viburnum opulus)

18 a - listy zpeřené - 19
b - listy dlanitě složené - 25
19 a - listy sudozpeřené - 20
b - listy lichozpeřené - 22
с - listy jinak zpeřené - 23
20 a - listy většinou jednou sudozpeřené - 21
21 a - listy o osmi i více lístcích, lístky na vrcholu s osinkou; úzké (5 cm velké)
lusky

čimišník stromovitý (Caragana arborescens)

22 a - lístky složených listů jsou pilovité, zubaté nebo nepravidelně laločnaté - 24
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23 a - listy 3-5četně zpeřené s 2-3 jařmy lístků; květy zlatožluté, 5četné; plod
oříšek

mochna krovitá (Potentilla fruticosa)

24 a - plod tobolka - 27
b - plod šípek - 5četné růžové, vzácně bílé květy

růže šípková

(Rosa canina)
с - plod peckovice - 26
d - plod bobule - 32
25 a - světložluté květy v bezlistých hroznech; trojčetné listy; plody jemně chlupaté
lusky v převislých hroznech

štědřenec odvislý

(Laburnum anagyroides)
26 a - 3 semenná peckovice leskle ěernofialová - 28
v

27 a - kulovité nafouklé bledě zelené tobolky v hroznatých latách

klokoč

zpeřený (Staphylea pinnata)
28 a - 5četné, malé květy, bílé až žlutobílé barvy, silně vonné, ve vzpřímených
vrcholových vrcholících

bez černý (Sambucus nigra)

29 a - květy v okolících - 33
b - květy v krátkých koncových hroznech, bělavé až načervenalé; plod bílá
bobule

pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

с - květy v latách - 34
d - dvoukvětá květenství, dvoupyské květy růžové nebo bílé barvy, horní pysk
rozeklaný ve 4 cípy; bobule kulovité, tmavočervené

zimolez tatarský

(Lonicera tatarica)
30 a - květy žluté, ve svazečcích po 1-4 nebo jednotlivě; temně červené listy; plody
Elipsoidní, šarlatově červené

dřišťál Thunbergův - červená f.

(Ber b er is thunbergii 'Atropurpurea'J
31 a - květy jednotlivé, 5četné, bílé či růžové; plod malvice zelenožlutá a
vonná

kdouloň obecná (Cydonia oblonga)

b - květy růžové, 5četné ve 2-4květých převislých chocholících; plod černá
malvice

skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus)

32 a - květy zlatožluté v latnatých hroznech; bobule kulovité, šedomodře
ojíněné

mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)

33 a - květy se objevují před rašením listů, 10-25květé okolíky zlatožluté barvy;
šarlatově červený, podlouhle elipčitý plod

133

dřín obecný (Cornus mas)

b - květy v deštníkovitých okolících na konci větévek, objevují se až po vyrašení
listů; peckovice kulatá, černomodrá

svída krvavá (Cornus sanguined)

34 a - malé květy, 4četné, zelenobílé či bílé ve vrcholových latách; plod kulovitá
leskle černá bobule

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

b - 4četné květy v latách různé barvy - nejčastěji fialové, bílé, růžové; plod
věj čitá, zašpičatělá, dřevnatá, hnědá tobolka

šeřík obecný (Syringa vulgaris)

35 a - mléčně bílé květy po 1-10 v hroznech, 4 korunní lístky, voní po
pomerančích

pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)

36 a - bílé nebo růžové květy v latách; plod tobolka s 3 chlopněmi; listy mají
nápadně hvězdicovité chlupy

trojpuk drsný (Deutzia scabra)

37 a - bílé až tmavě červené květy ve vidlanech, nálevkovitá koruna s rozeklanými
«i
cípy
weigelie růžová (Weigela florida)
38 a - duté větve

zlatíce převislá (Forsythia suspenso)

b - větve s přehrádkovanou dření, jen v uzlinách spinou dření
prostřední (Forsythia intermedia)
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zlatíce

Příloha č. 5 - Pracovní list к vycházce Petřínskými skalkami
1. Jakými zahradami prochází Přírodní památka Petřínské skalky a
předmětem ochrany na tomto území?

2. Spoj to, co spolu souvisí:

a) Pískovec

1) Nezpevněný slin

b) Opuka

2) Zpevněný klastický sediment

c

3

>

Břidlice

) Písčitý slínovec českomoravské křídy

d) Křemenec

4) Rozpadá se v tenké destičky

e) Slínovec

5) Metakvarcit

3. Podtrhni zástupce trav:

jetel luční, lipnice cibulkatá, medyněk vlnatý, tolice dětelová, jílek vytrvalý, psárka
luční, štírovník růžkatý, lnice květel, šedivka obecná, srpek obecný, prorostlík srpovitý
4. Připiš ke každé rostlině, zda ji řadíme mezi jednoděložné či dvouděložné
rostliny :

bolševník obecný
kokořík mnohokvětý
kostřava obrovská
konvalinka vonná
kerblík lesní
lilie zlatohlavá
netýkavka malokvětá
5. Oprav tvrzení:

Silenka nadmutá je plevelná rostlina a její květy opylují čmeláci.
Vlaštovičník větší roní bílé mléko Kkteré
' iere
oparů.

se

Kuklík městský má žluté květy.
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i
,, ,., ,
Používalo podle lidové tradice na léčení

Bršlice kozí noha patří do čeledi brukvovitých a její stonek je dutý.
Květy oměje vlčího mohou být opyleny jen motýly.
Jestřábník zední má květy uspořádané do laty a patří к vzácnějším druhům rostlin.
6. Jaká je hlavní příčina poškozování lanové dráhy na Petřín?

7. Zde si zaznamenej ptačí druhy, které jsi sledoval(a).

v

8. Vysvětli pojem potencionální přirozená vegetace:

9. Uveď druhové i rodové jméno u následujících rostlin. Ke každé rostlině napiš
vše, co o ní víš.
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10. Poslední úkol se váže k závěrečné aktivitě ve dvojicích - mapování bylin
ve Strahovské zahradě. К připraveným bodům připiš rostliny, které jsi se
svým kolegou nebo kolegyní našel(šla).

ï-
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Příloha č. 6 - Pracovní list к vycházce Petřínskými skalkami - vypracovaná verze
1. Jakými zahradami prochází Přírodní památka Petřínské skalky a co je
předmětem ochrany na tomto území?

Přírodní památka

Petřínské

skalky prochází

zahradou

Kinských,

Nebozízek,

Seminářskou, Lobkovickou a Strahovskou zahradou. Hlavním předmětem ochrany jsou
pískovcové skalky ze svrchnokřídových pískovců a opuk a lesní ekosystém se zbytky
zakrslých a kyselých doubrav s význačnými druhy rostlin a živočichů.

2.

Spoj to, co spolu souvisí:

a) Pískovec

1 ) Nezpevněný slin

b) Opuka

2) Zpevněný klastický sediment

c) Břidlice

3) Písčitý slínovec českomoravské křídy

d) Křemenec

4) Rozpadá se v tenké destičky

e) Slínovec

5) Metakvarcit

a-2, b-3, c-4, d-5, e-nelze s ničím spojit

3. Podtrhni zástupce trav:

jetel luční, lipnice cibulkatá, medyněkjdnatý, tolice dětelová, jílek vytrvaly, psárka
luční, štírovník růžkatý, lnice květel, šedivka obecná, srpek obecný, prorostlík srpovitý

4. Připiš ke každé rostlině, zda ji řadíme mezi jednoděložné či dvouděložné
rostliny :

bolševník obecný

dvouděložná

kokořík mnohokvětý

jednoděložná

kostřava obrovská

jednoděložná

konvalinka vonná

jednoděložná

kerblík lesní

dvouděložná

lilie zlatohlavá
netýkavka malokvětá

jednoděložná
dvouděložná
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5. Oprav tvrzení:

Silenka nadmutá je plevelná rostlina a její květy opylují noční motýli.
Vlaštovičník větší roní žluté mléko, které se používalo podle lidové tradice na léčení
bradavic.
Kuklík městský má žluté květy.
Bršlice kozí noha patří do čeledi miříkovitých a její stonek je dutý.
Květy oměje vlčího mohou být opyleny jen čmeláky s dlouhým sosákem.
Jestřábník zední má květy uspořádané do úboru a nepatří к vzácnějším druhům rostlin.
6. Jaká je hlavní příčina poškozování lanové dráhy na Petřín?

Sesuvy půdy způsobené podmáčením podloží spodními prameny.
7. Zde si zaznamenej ptačí druhy, které jsi sledoval(a).

8. Vysvětli pojem potencionální přirozená vegetace:

Vegetace, která by se vytvořila na daném území a v určité etapě za předpokladu
vyloučení

jakékoliv další činnosti člověka.

9. Uveď druhové i rodové jméno u následujících rostlin. Ke každé rostlině napiš
vše, co o ní víš.

(13)

(14)

Třezalka tečkovaná

Kokořík mnohokvětý
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Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
•

čeleď třezalkovité (Hypericaceae)

•

stonek přímý, oblý, se dvěma vyniklými lištami

•

květ enstvíje vrcholičnatá lata

•

listy vstřícné, oválně podlouhlé, prosvítavě tečkované (siličné žlázky)

•

vyskytuje se na světlých místech a různých půdách; hojně

•

české rodové jméno třezalka od pravoslavného „ třezati " - rozdrásat, rozpíchat
(podle tvrdých stonků)

•

květy se po rozemnutí zbarvují červeně

•

po požití třezalky a následném pobytu na slunci dochází к těžkým projevům
otravy

•

stará léčivá rostlina

Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)
•

čeleď konvalinkovité (Convallariaceae)

•

stonek v průřezu okrouhlý

•

hrozny květů nebo jednotlivé květy v úžlabí

•

bobule napřed červené, později černomodré

•

listy dvouřadé, střídavé

.

vyskytuje se s oblibou na kyprých a humózních hlinitých půdách; hojně

•

květy opylují čmeláci

•

obsahuje jedovaté látky

10. Poslední úkol se váže к závěrečné aktivitě ve dvojicích - mapování bylin
ve Strahovské zahradě. К připraveným bodům připiš rostliny, které jsi se
svým kolegou nebo kolegyní našel(šla).
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Příloha č. 7 - Seznam obrázků v textu
Obr. č. 1
Obr. č. 2
Obr. č. 3
Obr. č. 4
Obr. č. 5
Obr. č. 6
Obr. č. 7
Obr. č. 8
Obr. č. 9
Obr. č. 10
Obr. č. 11
Obr. č. 12
Obr. č. 13
Obr. č. 14
Obr. č. 15
Obr. č. 16
Obr. č. 17
Obr. č. 18
Obr. č. 19
Obr. č. 21
Obr. č. 22
Obr. č. 23
Obr. č. 24
Obr. č. 25
Obr. č. 26
Obr. č. 27
Obr. č. 28
Obr. č. 29
Obr. č. 30
Obr. č. 31
Obr. č. 32
Obr. č. 33
Obr. č. 34
Obr. č. 35
Obr. č. 36
Obr. č. 38
_Obr.čJ3?_
_ObrJJ0_
Obr. č. 41
ObnJLi?_ObrcJ3_
ObrJ^il_
ObrjM^L
ObivMZObnčJÍL

Pískovcové skalky v horní části zahrady Kinských
Pískovcové skalky v horní části zahrady Kinských
Pomník Hany Kvapilové
Kostelík sv. Michala
Památný strom - platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Studánka Petřínka
Profil Petřína
Geologické podloží Petřína

Acalles camelus
Dub letní jehlancovitý (Quercus robur 'Fastigiata ) s břečťanem popínavým
(Hedera helix) v dolní části zahrady Kinských
Dřín jarní (Cornus mas) v zahradě Nebozízek
Tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei) v dolní části zahrady
Kinských
Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) v Lobkovické zahradě
Blín černý (Hyoscyamus niger) v zahradě Kinských
Jaterník podléška (Hepatica nobilis) ve Strahovské zahradě
Chrpa luční (Centaurea jacea) v zahradě Kinských
Křivatec žlutý (Gagea lutea) v Lobkovické zahradě
Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) ve Strahovské zahradě
Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) v zahradě Kinských
Platan javorolistý (Platanus x hispanica) - list a plod
Buk lesní (Fagus sylvatica) - list a plod
Jerlín japonský (Sophora japonica) - list a plod
Javor mléč (Acer platanoides) - list a plod
Javor klen (Acer pseudoplatanus) - list a plod
Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) - list a plod
Javor stříbrný (Acer saccharinum) - list a plod
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) - plod a list
Javor jasanolistý (Acer negundo) - list a plod
Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) - list a plod
Nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioica) - plod a list
Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) - list a plod
Dub červený (Quercus rubra) - list a plod
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) - list
Ořešák popelavý (Juglans cinerea) - list a plod
Javor babyka (Acer campestre) - list a plod
Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) - list a plod

Jilm habrolistý (Ulmus minor) - list a plod
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - plod a list
Habr obecný (Carpinus betulus) - list a plod
Javor tatarský (Acer tataricum) - list a plod
Dub cer (Quercus cerris) - list a plod
Dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur) - list a plod
Smrk pichlavý (Picea pungens) - jehlice a šištice
Tis červený (Taxus baccata) - jehlice s míškem
Borovice černá (Pinus nigra) - šištice a jehlice
Jedle ojíněná (Abies concolor) - jehlice a šištice
Smrk sivý (Picea glauca) - jehlice a šištice
Borovice vejmutovka (Pinus strobus) - šištice a jehlice
Tsuga kanadská (Tsuga canadensis) - jehlice a šištice
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Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) - list a plod
Čičorka pestrá (Securigera varia) - zastávka č. 1
Šalvěj luční (Salvia pratensis) - zastávka č. 1
Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) - zastávka č. 3
Oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) - zastávka č. 3
Lanová dráha na Petřín - stanice Nebozízek
Zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) - zastávka č. 7
Svlačec rolní (Convolvulus arvensis) - zastávka č. 7
Jehličnany na trojúhelníkové ploše pod restaurací Nebozízek - zahrada
Nebozízek
Trojúhelníková plocha pod restaurací Nebozízek po zásahu zahradníků zahrada Nebozízek
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Příloha č. 8 - Seznam tabulek a grafů v textu
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Tabulka č. 6
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Charakteristika Parku u rozhledny, Růžového sadu, zahrady Nebozízek,
zahrady Kinských
Charakteristika Seminářské, Lobkovické a Strahovské zahrady
Klimatická charakteristika oblasti
Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1901-1950 - Praha,
Klementinum
Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901-1950 - Praha,
Klementinum
Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1961-1990 - Praha, Karlov
Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1961-1990 - Praha, Karlov
Dlouhodobé průměry - Praha, Klementinum
Rekordní hodnoty teploty vzduchu a srážek - Praha, Klementinum
Průměrná teplota vzduchu (°C) v jednotlivých měsících roku 2005 Praha, Karlov
Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2005 - Praha,
Karlov
Průměrná teplota vzduchu (°C) v jednotlivých měsících roku 2004 Praha, Karlov
Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2004 - Praha,
Karlov
Průměrná teplota vzduchu (°C) v jednotlivých měsících roku 2003 Praha, Karlov
Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2003 - Praha,
Karlov
Průměrná teplota vzduchu (°C) v jednotlivých měsících roku 2002 Praha, Karlov
Průměrný úhrn srážek (mm) v jednotlivých měsících roku 2002 - Praha,
Karlov
Průměrná teplota vzduchu v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým
normálem 1961-1990
Průměrné srážky v roce 2004 ve srovnání s dlouhodobým normálem
1961-1990
Průměrná teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým
normálem 1961-1990
Průměrné srážky v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým normálem
1961-1990
Průměrná teplota vzduchu v roce 2002 ve srovnání s dlouhodobým
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v-

144

str.
str.
str.
str.

str. 72
str. 72
str. 73
str. 73

33
34
34
35

10 SUMMARY
The first part of the thesis describes culture-historical and natural features of the
gardens at Petřín. The reader learns about the protected area in the upper part of the
gardens and crucial influences of human activity in this area in the past and present.
The second part deals with the results of a dendrological survey carried out in the
Kinský Garden and Nebozízek and floristic research of the nature monument Petřínská
skalka in the period between spring 2004 and autumn 2005. The results of the mapping
have been recorded in table files that relate to attached documentary maps.
In the discussion, I compare the findings of the thesis to the results of inventoried
materials and suggest possible causes of the differences obtaining between the two lists.
In the didactic part, I suggest a way of using this area for educational purposes. It
contains two tracks - one focused on timber species and the second on complex
cognition of nature. Worksheets were for both the tracks.
The text also includes documentary photographs of some monitored timber species
and plants.

První část této práce popisuje petřínské zahrady z kulturně-historického a
přírodního hlediska. Čtenář se dozví o existenci chráněného území v horních partiích
zahrad a zásadních vlivech lidské činnosti v této oblasti v minulosti i dnes.
Druhá část práce se zabývá výsledky dendrologického výzkumu provedeného v
zahradě Kinských a Nebozízek a floristického výzkumu Přírodní památky Petřínské
skalky v období od jara 2004 do podzimu 2005. Výsledky mapování jsou zaznamenány
v tabulkových seznamech, к nimž se váží dokumentační mapy.
V diskusní části jsou výsledky studie porovnány s inventarizačními materiály a
jsou navrženy možné důvody vzniklých odlišností v seznamech.
V didaktické části navrhuji využití této oblasti pro školní účely. Obsahuje dvě
vycházky - jednu se zaměřením na dřeviny a druhou se zaměřením na komplexní
poznávání přírody. К oběma vycházkám byly připraveny pracovní listy.
Text je doplněn dokumentačními fotografiemi některých mapovaných dřevin a
bylin.
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