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NAUČNÁ STEZKA
Vinořský park – Satalická bažantnice

Přejeme Vám pěknou cestu a doufáme, že se k nám budete rádi vracet. 

Buďte šetrní k životnímu prostředí a neznečišťujte ho odpadky.

Stezka byla vybudována v roce 2008 členy základní organizace ČSOP „Natura, quo vadis?“ z Prahy 10. Tato naučná stezka je realizována s přispěním: Ministerstva životního prostředí, Hlavního města Prahy, NET4GAS, s.r.o. , generálního partnera ČSOP, Městské části Praha-Satalice

© 2008 graphic design tovarna·cz

NS Vinoř - Jenštejn
NS Vinoř - zámek Ctěnice

studánka

Studánky

Na území hl.m. Prahy se nachází celá řada studánek, přírodních vodních zdrojů, které patří mezi svědky 
dávného osídlování pražské krajiny. Lidé tehdy tyto vodní zdroje využívali pro sebe i pro svá hospodářská 
zvířata a podle toho se k nim i náležitě chovali a vážili si jich. V současnosti je evidováno na území města 
127 studánek. Některé jsou v dobrém stavu, některé velmi zanedbané a čekají na opravu.

Studánka V Obůrkách

Studánka se nachází pod hrází rybníka Velká obůrka (vede k ní od tohoto zastavení značená odbočka).

Jedná se o  zděnou stavbičku ve svahu s  té‑
měř čtvercovým průčelím, v němž jsou ple‑
chová vrátka. Voda vytéká z  kovové trub‑
ky vedené pod betonovou plošinou před 
vrátky. Bezprostřední okolí studánky je malebně  
porostlé břečťanem.

V literatuře se objevuje údaj, že studánka pochá‑
zí z roku 1741, pravděpodobně však jde o omyl. 
Nejstarší studánka v okolí, ke které by se snad 
mohl tento údaj vztahovat, byla dle jenštejnského 
kronikáře Václava Kovandy v jeskyňce nad hrází 
dnešního rybníka „V Katovičkách“ pod Jenštej‑
nem.

Studánka Pod hradištěm

Tento pramen leží kousek od trasy naučné stezky bezprostředně 
za přechodem přes potok ve střední části Vinořského parku, na 
severním úpatí Velkého Hradiště.

Jde o jeden z nejpozoruhodnějších pražských pramenů. Silný pra‑
men vyvěrá ze skalní pukliny, široké 13 cm. Puklina se záhy rozši‑
řuje v prostornou jeskyni cca 1,2 m širokou, 3 m vysokou a stejně 
tak hlubokou. Pramen tvoří na dně jeskyně tůň a poté odtéká při 
stěně jeskyně do potoka.

Teorie, že silný pramen mohl sloužit jako zdroj vody pro obyvatele 
slovanského hradiště a zaniklé středověké vsi Hradiště na ostrohu 
nad ním, je sice lákavá, chybí však jakékoliv důkazy.

Malá trhlina

Severněji asi 20 m proti proudu potoka od studánky Pod hradištěm 
se nalézá pramen další, zvaný Malá trhlina.

Pramen prýští v malé dutině v pískovcové skalce asi 1,2 m vysoké 
na břehu potoka. Vlastní pramen je široký 40 cm, na jeho dně je 
jemný písek.

Asi 1 m nad pramenem se nachází nevelký, 1 m 
hluboký propad, na jehož dně zřetelně proudí 
voda směrem k „pramenu“ – pramen je tedy vy‑
ústěním jakéhosi podzemního prostoru – po‑
norného toku v pískovci či silně zanesené býva‑
lé štoly.

Voda ve všech pramenech je poměrně čistá, pře‑
sto však nesplňuje všechny požadavky na kvalitu 
pitné vody, proto ji nedoporučujeme pít.

50°8‘39.206“N, 14°35‘4.273“E

InfOrMace O Stezce

Vážení návštěvníci, 
vítáme vás na trase naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice.

Trasa naučné stezky o délce 3,5 km je vedena ulicí V Podskalí, skrz přírodní rezervaci Vinořský park a dále 
alejí do přírodní památky Bažantnice v Satalicích a Satalic, kde je ukončena. Z místa, kde stojíte, je dále 
vedena odbočka ke studánce Pod hrází. Stezka nevede náročným terénem, za suchého počasí je možné 
ji projít i s dětským kočárkem. Celá trasa je dobře značena žlutou turistickou značkou. Na cestu byste si 
měli vyšetřit cca 2 hodiny času.

Na trase je 9 zastavení s informačními panely. Každé zasta‑
vení je navíc opatřeno kvízovou otázkou a environmentální 
atrakcí, kde si můžete procvičit své znalosti a dovednosti.

Například na tomto prvním zastavení můžete na vedle sto‑
jícím hudebním nástroji vyzkoušet své hudební a rytmické 
nadání.

Možnost dopravy ze Satalic

Ze zastávky MHD Satalice jezdí autobusy ve směru Letňany 
(metro C) a Černý most (metro B). Také je možno využít mož‑
nosti přepravy ČD ze zastávky Praha‑Satalice.

K autobusové zastávce vás od posledního zastavení dovede 
žlutá turistická značka.

Trasa stezky se zastaveními.

Pískovcové skály nad rybníkem 
Velká Obůrka 

Alej vedoucí z Vinořského parku 
do Satalické bažantnice 

Útvary vytesané ve skalách 
u rybníku U Kamenného stolu
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POVěStI a záhady MíStníhO kraje

Pověst o pyšné hraběnce Černínské

V původně románském kostele ve Vinoři bývala v minulosti 
dlouhou dobu díra do země. Podle pověsti se do ní propadla 
hraběnka Černínská. Pyšná paní z Černínů si nechala udělat 
střevíce z bílého chlebového těsta, protože ráda nosila to, co 
nikdo jiný neměl, a šla v nich na mši. V kostelní podlaze se ro‑
zevřela propast, v níž hraběnka zmizela. Varianta této pověsti 
se vypráví také k Černínskému paláci na Pražském hradě, proto 
je otázkou, kde se událost stala ve skutečnosti.

Vinořské podzemí

V podzemí Vinoře se nachází několik chodeb, které mají patr‑
ně souvislost s bývalou vinořskou farskou tvrzí a Hradištěm. 
Vzhledem k tomu, že je možné se setkat na několika místech 
s jejich zazděním, tak se zatím nezjistilo, kam vedou ani kdo 
je vytvořil. Z nepodložených zdrojů víme, že chodby byly za‑
zděny asi v polovině 20. století, poté co zde došlo k zasypání 
a usmrcení chlapce. Jelikož Vinoří prochází bývalá císařská 
cesta směrem ku Staré Boleslavi, spekulují badatelé o možném 
propojení místních katakomb s katakombami, které mají spo‑
jovat Prahu právě se Starou Boleslaví. Tato nepodložená tvrzení 
na svá možná odhalení či vyvrácení zatím čekají. Podzemní chodby je také možno nalézt na nedalekém 
hradu Jenštejn či Ctěnickém zámku, v Praze pak ve Kbelích či na Proseku.

kamenný stůl a jeskyně ve Vinořském parku

Přímo ve Vinořském parku, ale i v jeho okolí se nacházejí 
další místa, která jsou zastřená tajemstvím a člověka lá‑
kají k průzkumu. Vše je spojené s pískovcovými skalami, 
které se nalézají po celém parku a zasahují až do obydle‑
ných částí, což dokládá kupříkladu název této vinořské 
ulice V Podskalí. V parku upoutá pozornost lidského oka 
zejména skála „Kamenný stůl“ u stanoviště č. 4. Kdy a kdo 
vytesal výklenky do skály, je dodnes neznámé. Park dále 
ukrývá malý vchod do „vodní jeskyně“, v minulosti splav‑
né na člunku. Na konci 2. světové války však byla uměle 
zavalena odstřelem a její tajemství, kam vedla či vede, je 
neodhalené. Jeskyni, prosíme, nenavštěvujte, nejste‑li od‑
borným speleologem! 

VInOř

O původu jména

Název obce Vinoř je v místním povědomí odvozován z pěstování vína. Vini‑
ce zde skutečně byly. Existenci potvrzují historické doklady již ze 16. století.  
Dodnes se jednomu svahu nad rybníkem říká „Pod Vinicí“. Vědecké zdůvodnění 
je vysvětlováno přivlastňovací příponou z osobního jména Vinor. Ve starých pí‑
semných památkách je název psán jako Uinar, Vinori, Winarz (ještě roku 1860)… 
Až k dnešní podobě Vinoř.

Vznik obce a první zmínky

Osídlení kraje je z paleontologických nálezů dohledatelné až do mladší doby kamenné (8. – 7. tis. př. Kr.). 
První zmínkou o obci je latinsky psaná darovací listina prvního českého krále Vratislava I. z roku 1088, 
kdy vyšehradské kapitule předal řadu obcí a poddaných v okolí Prahy. Mezi nimi je jmenována i Vinoř.

historické události

Po staletí vedla Vinoří takzvaná císařská silnice z Prahy do Staré 
Boleslavi. Mohli bychom na ní snadno sledovat chod dějin. Od 
bratrovražedné návštěvy ve Staré Boleslavi – smrt knížete Vác‑
lava, přes středověké švédské vojenské houfy a selské rebelie, až 
po kolony wehrmachtu, táhnoucí na Prahu v předvečer druhé 
světové války.

Nejstarší historicky doloženou stavbou v obci je kostel Povýšení 
sv. Kříže. Původní románská stavba byla v letech 1727 – 1728 pře‑
stavěna do nynější barokní podoby.

Ve středověku byla Vinoř postupně ve vlastnictví bohatých praž‑
ských měšťanů, než‑li po třicetileté válce připala šlechtickému 
rodu Černínů z Chudenic. Černínové vlastnili Vinoř plných 267 let. 
Tento starý český rod, větev Drslaviců, měl původní sídlo v Chu‑
denicích u Klatov a jeho založení se datuje kolem roku 1200.

V letech 1719 až 1724 dal Prokop Vojtěch Černín vystavět Vinoř‑
ský zámek. Zámek je dvoupatrová podsklepená budova s osma‑
dvaceti místnostmi, dvěma jídelnami a přízemní halou. Autorem 
stavby je architekt František Maxmilián Kaňka známý mimo jiné 
přestavbou Karolina a Klementina.

V roce 1890 se Vinoř osamostatnila z feudální závislosti a byla prohlášena za obec s vlastní samosprávou. 
Ku Praze byla připojena roku 1974 podobně jako okolní obce.

50°8‘31.264“N, 14°35‘6.307“E

Vchod do „vodní jeskyně“

Vratislav I., fresková malba ze znojemské rotundy

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři

Mají místní katakomby něco společného třeba s těmi na pražském Proseku?Vinořský zámek
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BIOtOP StOjatÝch VOd

Stojaté sladké vody dělíme na jezera, umělá jezera (přehradní nádrže) a mělké přirozené vody jako močály, 
stará říční ramena, tůně či lidskou rukou vytvořené rybníky, které se vyznačují malou hloubkou a často 
mají rozsáhlé litorální pásmo.

Mezi hlavní funkce stojatých vod patří:  
 retenční – zadržují vodu v krajině včetně přívalových vod 
 klimatická – ovlivňují mikroklima ve svém okolí 
 rekreační – slouží k aktivnímu či pasivnímu odpočinku lidí 
 protierozní – zachycují splavené částice půdy  
 energetická – při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách 
 estetická – jsou důležitým krajinotvorným prvkem 
 ekologická – biotopy stojatých vod jsou domovem specifických druhů organismů

Sami se pokuste odpovědět, jaké z těchto funkcí naplňuje rybník ležící za vámi.

První rybníky jsou u nás dokumentovány už kolem roku 1115, větší rozmach rybníkářství přichází ve 
13. století, a to především u klášterů, kde se ryby uplatnily jako postní jídlo. Postupem času se staly rybníky 
zdrojem zisků a byly privilegiem šlechty, měst, cechů a bohatých sedláků. Rozvoj rybářského stavitelství 
pokračoval a stal se krásnou ukázkou, jak může člověk příznivě zasáhnout do krajiny a celého životního 
prostředí.

Na trase naučné stezky můžete vidět čtyři rybníky: Velká obůrka a Malá obůrka se nacházejí u stanoviště 
č. 1, rybník který vidíte se jmenuje U Pohanků a u stanoviště č. 4 je rybník U Kamenného stolu.

U těchto rybníků, vyjma rybníku U Kamenného stolu, je hlavní funkcí chov ryb. Od klasických rybníků se 
liší především absencí litorálního rostlinného pásma, které by skýtalo mnoha druhům živočichů, přede‑
vším ze skupin ptáků, obojživelníků a hmyzu, prostor pro úkryt, nocování, odpočinek, páření a rozšíření 
potravní nabídky. Obsádka ryb je umělá. Převažuje kapr obecný, lín obecný, karas obecný, ale najdeme 
zde i štiku obecnou či koljušku tříostnou. Umělá obsádka ryb do jisté míry redukuje společenstvo vodních 
bezobratlých. To vše jsou důvody, které snižují ekologickou funkci těchto rybníků.

50°8‘25.371“N, 14°35‘6.282“E

Osádka ryb se skládá z druhů typických pro umělý chov v českých rybnících.

Mezi ptactvo, které můžete na vodních plochách bez litorálního pásma v omezené míře spatřit, patří běž‑
né druhy vodních ptáků. Tito ptáci na tyto plochy většinou jen zalétávají, protože zde chybí místa, kde by 
mohli zahnízdit a vyvést potomky.

foto. – Jiří Sláma 
www.jirislama.com

kapr obecný (Cyprinus carpio)

koljuška tříostrá (Gasterosteus aculeatus)

plotice obecná (Rutilus rutilus)

karas obecný (Carassius carassius)

štika obecná (Esox lucius)

lín obecný (Tinca tinca)

labuť velká (Cygnus olor) kachna divoká (Anas platyrhynchos)konipas horský (Motacilla cinerea)

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) volavka popelavá (Ardea cinerea) samička lysky černé s mládětem 
(Fulica atra)

pásmo ponořené  
vegetace

pásmo hlubinné

limnetické pásmo

pásmo mělké vody , litorální pásmo

pásmo vynořené vegetace

pásmo  
kořenujících  
rostlin  
s vynořenými
listy

profundální pásmo

obr. – Lenka Vybíralová
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BIOtOP LuŽní LeS

Ještě před třiceti lety vyplňovaly ve Vinořském parku část dna údolí louky. Pak byl zanedbán odvodňovací 
systém, louky se zamokřily a přestaly být koseny. Podmáčené pozemky byly ponechány neobdělávané, 
a tím došlo k jejich přirozenému zalesnění spontánním náletem. Nově vzniklý les je svým typem lesem 
lužním – olšovo‑jasanový luh, který je vázaný na glejové půdy s pomalu proudící podzemní vodou. Domi‑
nantní dřevinou je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Centrální zamokřená 
část je v současnosti patrně nejcennějším společenstvem parku. Můžeme tu nalézt mnohé druhy obojži‑
velníků, plazů a bezobratlých. Nejvýznamnějšími zástupci těchto skupin jsou silně ohrožení obojživelníci 
čolek obecný (Triturus vulgaris) či skokan zelený (Rana esculenta) a plazi slepýš křehký (Anguis fragilis) 
nebo vzácně se vyskytující ještěrka obecná (Lacerta agilis). Užovka obojková (Natrix natrix) a ropucha 
obecná (Bufo bufo) patří mezi zdejší zástupce ohrožených živočichů.

Vysoká hladina spodní vody je v této části udržována díky rybníku U Kamenného stolu. Voda v tomto rybníčku 
je poměrně čistá, a to především díky četným pramenným přítokům. V těchto přítocích se vyskytují vzácné 

druhy měkkýšů: uchatka tou‑
lavá (Radix peregra) a hra‑
chovka (Pisidium spp.). Ryb‑
ník je ze všech stran uzavřen 
lesem a je poměrně malý. To 
je důvod, proč zde neuvidí‑
me mnoho druhů vodních 
ptáků. Pouze příležitostně 
zde můžeme spatřit běžné 
druhy jako je kachna divoká 
(Anas platyrhynchos), lyska 
černá (Fulica atra) nebo la‑
buť velká (Cygnus olor).

Rybníček byl v období první 
republiky využíván občany 
Vinoře k pořádání slavností 
a zábav, které se konaly v ro‑
mantickém prostředí na prá‑
mech na vodní hladině.

netOPÝřI

V ČR žije 25 druhů netopýrů a jsou chráněni podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dále 
dle mezinárodních úmluv.

Naši netopýři se živí především hmyzem (komáři, brouci, můry, housenky), někteří loví i pavouky. Orien‑
tují se a loví podle ozvěny svých vlastních ultrazvukových signálů – echolokací.

Při zimním spánku dokáží snížit svou tělesnou teplotu na 1 – 10°C a počet tepů za minutu sníží z 500 –  800 
na 4 tepy. V zimě obě pohlaví společně zimují (hibernují) a na jaře přeletují. V létě žijí samci samostatně, 
zatímco samice vytvářejí mateřské kolonie, kde rodí a vychovávají jedno až dvě mláďata (od konce dub‑
na do srpna). Podzim je ve znamení lásky, netopýři se páří a následně potom přelétávají na zimoviště. 
Netopýři se dožívají věku i přes 30 let – evropský rekord drží netopýr velký (Myotis myotis) se stářím přes 
37 let; ovšem většina z nich se nedožije ani jednoho roku.

Na území Prahy žije v současnosti 16 druhů netopýrů. Nejvíce rozšířený a také nejlépe pozorovatelný je 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Vylétá ještě před soumrakem a loví ve výšce nad korunami stromů. 
Hojný u vodních ploch obklopených stromy je netopýr vodní (Myotis daubentonii) lovící často těsně nad 
vodní hladinou.

Kromě přirozených úkrytů v dutých stromech a skalních štěrbinách netopýři nalézají náhradní úkryty 
v lidských stavbách včetně paneláků.

Ve Vinořském parku byl pozorován netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr velký (Myotis myotis), 
netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr vodní (Myotis daubentonii).

V Bažantnici v Satalicích byl zaznamenán netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus 
serotinus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Výzkumem netopýrů v této oblasti se zabývají členové 11/30 ZO ČSOP Nyctalus, s jejichž přispěním byl 
vytvořen tento text.

foto. netopýrů – Anna Zieglerová

50°8‘19.192“N, 14°35‘3.011“E

V jižní poněkud sušší části území Vinořského parku byl v letech 2005 – 2006 
odstraněn nálet bezu a jasanu a byla obnovena původní louka.

ropucha obecná (Bufo bufo) při páření čolek obecný (Triturus vulgaris) skokan zelený (Rana esculenta)

slepýš křehký (Anguis fragilis) ještěrka obecná (Lacerta agilis) užovka obojková (Natrix natrix)

Kolonie netopýra rezavého (Nyctalus noctula) netopýr rezavý (Nyctalus noctula) detail hlavy

Z domu v Netřebické ulici v bezprostřední blízkosti Bažantnice 
v Satalicích pochází nález zcela albinotického netopýra ušatého.

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

www.natura–praha.org
www.prazskestezky.cz
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z archeOLOgIckÝch náLezů

Zdejší území patří k české starosídelní oblasti, jejíž zejména země‑
dělské osídlení lze pomocí nálezů vystopovat až do mladší doby 
kamenné (neolit 8. – 7. tis. př. Kr.), což dokazuje i několik míst le‑
mujících tuto naučnou stezku, ale i dalších v okolí. Nejvýznamněj‑
ší objev byl učiněn u vsi Přezletice, necelé tři kilometry od Vinoře. 
V malém lomu pod terénní vlnou, zvanou Zlatý kopec, byly nalezeny 
pozůstatky světoznámého sídliště druhu Homo erectus – člověka 
vzpřímeného. Tento nález starý cca 700 000 let sahá až do období 
starší doby kamenné (paleolit). Nejvíce zdejších nálezů je uloženo 
v depozitáři Národního muzea, většinou však bez přesného určení 
místa nálezu. Dvě zdejší lokality si představíme blíže. 

Slovanské hradiště

Zbytky v minulosti dobře neprozkoumaného slovanského hradiště 
leží na ostrohu nad touto tabulí. Hradiště bylo obýváno od období 
přibližně 8. – 10. století až do doby vrcholného středověku. To je 
dokládáno způsobem stavby hradiště a nálezy keramiky. Z hradiště 
jsou dobře zachovány vysoké valy lemující – hlavní severní část zvanou Velké Hradiště o rozloze 3 hekta‑
rů. Jižní část, Malé Hradiště, tvořící předhradí, má rozlohu 86 arů. V posledním období se průzkumem 
zabývalo Muzeum hl. m. Prahy.

V Obůrkách

Pravěké sídliště, nacházející se nedaleko tabule naučné stezky č. 1 
v obci Vinoř, s nálezy zbytků zahloubených chat a odpadních jam. 
Největší rozmach byl podle nálezů v mladší době kamenné (kultura 
vypíchané keramiky, kultura moravská malovaná, kultura nálevko‑
vých pohárů a dalších) a ve starší době bronzové (mimo jiné kultura 
únětická – cca 2 000 let př. Kr.).

V roce 1981 bylo toto území zapsáno do státního seznamu nemo‑
vitých kulturních památek.

50°8‘13.387“N, 14°35‘9.61“E

InVazIVní nePůVOdní druhy rOStLIn

Invazivní nepůvodní rostliny, jsou rostliny do České republiky zavlečené z jiných částí světa. Tyto rostliny 
se mohou v přirozené vegetaci rychle a úspěšně šířit a tím potlačovat druhy původní. Invazivní rostliny se 
rychle rozmnožují, ať již semeny nebo vegetativně, a velmi rychle se šíří, neboť v novém prostředí chybí 
jejich přirození konkurenti a paraziti, kteří v jejich domovině růst jejich populací účinně omezují.

Flóra České republiky v současné době hostí 1378 nepůvodních zplaňujících druhů, což je zhruba třetina 
z celkového počtu druhů v ČR. Z toho 91 druhů je považováno za invazivní. 

V přírodní rezervaci Vinořský park byly zaznamenány invazivní druhy křídlatka japonská (Reynoutria ja‑
ponica), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), 
trnovník akát (Robinia pseudacacia) a kolotočník zdobný (Telekia speciosa).

V roce 2004 byla ve Vinořském parku zahájena likvidace nejagresivnějších druhů invazních rostlin, kříd‑
latky japonské a bolševníku velkolepého. K likvidaci se používá postřik herbicidy, které rostliny přijímají 
zelenými částmi a asimilačním prouděním jsou rozvedeny do celé rostliny včetně kořenového systému. 
Tímto způsobem je možno si poradit i s rostlinami, které mají velkou část rostlinné hmoty uloženu v pod‑
zemních orgánech. Používané herbicidy jsou poměrně šetrné k životnímu prostředí, jelikož jsou mikro‑
biálně odbouratelné a neukládají se v půdě ani v odumřelých částech rostlin.

V místech, kde stojíte se mezi cestou, a potokem nacházelo území zarostlé křídlatkou japonskou.

Bolševník velkolepý je skutečně hoden svého jména, jeho rostliny ve středoevropských podmínkách do‑
růstají výšky až 4 m. Jeho velikost můžete porovnat se svou na upoutávce na tomto stanovišti, kde máte 
na starém dutém kmenu vyznačenu výšku tohoto obra a dalších invazních bylin.

vegetativní rozmnožování – rozmnožování odden‑
ky či dělením organismů 
parazit – cizopasník – organismus, který využívá 
jiný organismus (hostitele) jako zdroj potravy 
konkurenti – dva či více organismů, kteří kryjí své 
potřeby ze stejného zdroje

Rekonstruovaný plánek Malého a Velkého Hradiště Dnešními pozůstatky hradiště jsou valy obklopující pole

bolševník velkolepý 
(Heracleum mantegazzianum)

netýkavka malokvětá 
(Impatiens parviflora)

kolotočník zdobný 
(Telekia speciosa)

křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

Homo erectus

Kultura únětickáKultura nálevkovitých pohárů
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BrOukOVIště

nebo též loggery (slovo log v angličtině označuje kládu) je sou‑
bor kmenů nebo větších větví, většinou částečně zapuštěných 
do země. Jde o náhradní stanoviště pro organismy vázané na 
mrtvé dřevo. Broukoviště neposkytuje úkryt pouze broukům, 
i když ti tvoří většinu jeho obyvatel. Zabydlet se v něm mohou 
i ještěrky, slepýši, drobní pěvci, ale také různé houby. Do brou‑
koviště jsou ukládány části stromů, které musely být pokáceny, 
většinou proto, že ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Vzhle‑
dem k tomu, že v důsledku činnosti člověka je v kulturní krajině 
kritický nedostatek přirozeně se rozkládajícího dřeva, je budo‑
vání broukovišť žádoucí. Je to jeden ze způsobů, jak mizející 
stanoviště starých stromů alespoň částečně nahradit.

 
V čem je broukoviště dobré pro člověka

Zájemcům usnadňuje seznámení tvory, které by jinak v lese či parku těžko hledali, například roháčem 
obecným nebo různými druhy tesaříků, kteří se ve dřevě vyvíjejí. Kdo broukoviště navštíví s baterkou 

za teplého červnového večera zjistí, že mrtvé dřevo není vůbec 
mrtvé! Naopak se hemží brouky nejrůznějších barev, tvarů a 
velikostí. Broukoviště též může tvořit, jako v našem případě, 
zajímavý prvek v krajině.

Je třeba mít na paměti, že broukoviště nevyhovují zdaleka všemu 
ohroženému hmyzu, takže zřízení  broukoviště nesmí v žádném 
případě sloužit jako alibi pro kácení starých stromů. 

 
Proč vzniklo zdejší broukoviště 

 Toto broukoviště bylo vybudováno na základě entomologického 
průzkumu, prováděného v r. 2012. Zjistilo se, že v  PP Bažant‑
nice v Satalicích žije 10 druhů zákonem chráněných brouků a 
20 druhů brouků zde žijících je uvedeno v Červeném seznamu 
České Republiky. Podstatná část z nich žije ve starých stromech, 
někteří i v této aleji. Za všechny jmenujme zástupce čeledi po‑
temníkovitých (Tenebrionidae), malého broučka s latiským ná‑
zvem Corticeus bicoloroides Roubal, 1933. 

50°8‘0.549“N, 14°34‘47.053“E

zVLáště chráněná úzeMí

Zvláště chráněná území dělíme podle rozlohy na velkoplošná a maloplošná chráněná území. Mezi vel‑
koplošná patří území rozsáhlá o rozloze desítek až tisíců km2, jedná se o národní parky (NP) a chráněné 
krajinné oblasti (CHKO). V České republice je vyhlášeno 25 CHKO a 4 národní parky: Krkonošský národní 
park, Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Maloplošná chráněná 
území jsou řádově menší rozlohy a dělíme je do čtyř kategorií: národní přírodní rezervace (NPR), přírodní 
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). Trasa naučné stezky prochází 
dvěma maloplošnými chráněnými územími; PR Vinořský park a PP Bažantnice v Satalicích. Podmínky 
ochrany v jednotlivých kategoriích chráněných území stanoví zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny.

značení chráněných území

Hranice zvláště chráněných území jsou v terénu označeny dvěma  
způsoby.

Prvním způsobem je označení informačními tabulemi, které se umísťu‑
jí na přístupových cestách do území. Národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky jsou 
označeny tabulí s velkým státním znakem České republiky a tabulí s uve‑
dením kategorie zvláště chráněného úze‑
mí a názvem příslušného zvláště chrá‑
něného území. U přírodních rezervací 
a přírodních památek se používá tabulí 
s malým státním znakem České republi‑
ky a tabulí s uvedením pouze kategorie 
zvláště chráněného území.

Druhým způsobem označení hranic je 
značení pruhové, které se používá ke 
znázornění celých hranic národních pří‑
rodních rezervací, národních přírodních 
památek, přírodních rezervací, přírod‑
ních památek a I. zóny národních parků. 
Jedná se o dva červené pruhy nakresle‑
né buďto na stromech nebo hraničních 
sloupcích, z nichž jeden je kolem celého 
obvodu stromu a druhý vymezuje výsek 
chráněného území.

V současné době můžete v mnoha případech vidět označení jiné, kde je 
státní znak a kategorie chráněného území umístěn společně na jedné 
tabuli. Jedná se o označení staré, které bude po dožití vyměněno za ozna‑
čení nové.

Příklady označování CHKO a NPR 
tabulemi v terénu

Způsoby označení PR a PP tabulemi 
v terénu

V současnosti jsou stále nejčastěji k vidění 
takovéto tabule.

Malování pruhového značení.
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(kresba Pavel Říha)Roháček Dorcus parallelipipedus  je drobnější 
příbuzný našeho největšího brouka, roháče 
obecného (foto Filip Trnka).

Kovařík Ampedus elegantulus žije především v 
trouchnivějícím dřevě a dutinách (foto Filip Trnka).

Tesařík Leioderes kollari se vyvíjí pod kůrou 
odumřelých větví a kmenů (foto Filip Trnka).

Zástupce čeledi potemníkovitých (Tenebrionidae), 
malý brouček Corticeus bicoloroides (foto 
Stanislav Krejčík).
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MezI jírOVcI z rOku 1890

jírovec maďal aesculus hippocastanum (lidově kaštan koňský)

Do Evropy byl údajně tento listnatý strom, jehož vžitý název je „kaštan“ (ačkoliv se botanicky o kaštan 
nejedná), přivezen koncem 16. století ze zahrad tureckého sultána v Konstantinopoli (dnešní Istanbul). 
Jeho původní rozšíření je také na Balkánském poloostrově. „Koňský“ se jírovec označuje pro tvar listu 
připomínající koňskou podkovu. V lidovém léčitelství byl také jírovec využíván pro léčbu koní. Zdejší sta‑
ré aleje, jak udávají místní kroniky, byly vysázeny roku 1890. Plody jírovce – kaštany – zná mnoho z nás, 
neboť stavění figurek patřilo odjakživa k dětství.

kaštanovník setý castanea sativa (lidově kaštan jedlý)

Svým lidovým názvem „kaštan“ je jírovec často zaměňován s kaštanovníkem setým. Jeho semena, kaštany 
nebo‑li maróny, se tvarově i vzhledově od jírovce liší a rostou po 2 – 3 ve výrazněji pichlavém obalu. Jsou 
jedlá a jedí se po upražení.

klíněnka jírovcová – mimořádný škůdce!

Jedná se o druh motýla, jehož housenky takzvaně minují na listech – vyžírají vnitřní pletivo listů. Listy 
pak v důsledku žíru usychají. Klíněnka byla poprvé pozorována v Makedonii a severním Řecku na konci 
70. let 20. století.

Onemocnění se projevuje během léta, kdy listy stromů hromadně rezavějí, hnědnou, schnou a předčasně 
opadávají.

jak napadeným jírovcům pomoci?

Odstraněním a zlikvidováním spadaného listí a to čím dříve, tím lépe! Pytle a svoz shrabaného listí orga‑
nizuje pražský Magistrát a některé nevládní organizace. Možností pro občany je také listí zdarma ode‑
vzdávat k likvidaci do spalovny v Praze 10‑Malešicích.

Stromům je třeba pomáhat i preventivně: dodáváním vláhy, živin a vzduchu do půdy – samozřejmě vždy 
v závislosti na stanovišti a s ohledem na další pozitivní vývoj stromů.

Vzpomínka na dětství aneb tip na příjemné odpoledne

Kdy jste naposledy nasbírali kaštany a postavili si z nich figurku. Nu, tedy hurá 
do toho: stačí Vám pár kaštanů a doma nějaké špejle, párátka a možno popus‑
tit uzdu dětské i dospělé fantazie…

50°7‘54.889“N, 14°34‘44.106“E

BarOkní krajIna

Baroko

Baroko je umělecko‑kulturní směr, který vládl v Evropě přibližně mezi roky 1600 a 1750. Vznikl v Itálii již 
v druhé polovině 16. století a rozšířil se po celé Evropě. Baroko proniklo do všech uměleckých a životních 
projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba). Po románském slohu, gotice a rene‑
sanci to byl poslední velký univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy.

Jako nejpravděpodobnější původ slova baroko je uváděn portugalský výraz perles baroques, používaný 
pro perly nepravidelného tvaru. Nabízí se také možnost italského slova barocci znamenající podivný.

krajina a její vnímání člověkem

Pojem „krajina“ lze chápat v mnoha nejrůznějších pojetích. Jen příkladem: jako část zemského povrchu 
(geograficky), jako systém přírodních a přírodně člověkem pozměněných ekosystémů (ekologicky). His‑
torický pohled nám zase přináší změny místa v čase od minulosti k současnosti, ekonomicky chápeme 
krajinu jako prostor výrobního procesu… A jak vnímáte krajinu nyní Vy? Podobně jako je každý jedinec 
jedinečný, tak v každém z nás vzbuzuje každé místo za různých podmínek různé emoce a pocity. Takové 
pojetí krajiny nazýváme emocionálním.

Emocionální vztah k přírodnímu prostředí (krajině) 
lze označit jako ekologické cítění nebo jako lásku 
k přírodě. Což zahrnuje i uvědomění si, že člověk 
není tvůrcem přírody, ale její nedílnou součástí. Z to‑
hoto vztahu pak lze vyčíst, jaký poměr má člověk 
k budoucnosti. Je třeba mít na mysli, že často ne‑
citlivé zásahy v prostředí upírají možnosti dalším 
generacím. Tedy našim dětem, vnoučatům…

genius loci – duch místa

Právě emocionálně působivé baroko v sobě přines‑
lo jisté skloubení krajiny, přírody a lidské činnosti 
spolu se sakrálním působením na jedince. Výraz‑
nými prvky barokního umění jsou monumentalita 
a pohyb. Monumentalita jako prostředek mocného 
působení na cit člověka a pohyb ve smyslu, že ba‑
rokní stavby a díla byly komponovány k obcházení, 
ke stálému objevování nových pohledů, ke hře se 
světlem a krajinou, do níž byly začleněny sochy, le‑
tohrádek, kaplička či boží muka. A právě zdejší sa‑
talicko‑vinořská historická úprava krajiny – zámek 
s parkem a bažantnicí, pole protnutá cestami, které 
lemují aleje… Ano, zdejší místo je jedním z fragmen‑
tů (zlomků) barokní krajiny u nás.

Boží muka v krajině

Plody kaštanovníku setéhoPlody jírovce maďaluKvetoucí jírovec

Selské baroko z 19. století, zejména jihočeský architektonický 
skvost, styl na klasické baroko navazující

Příkladem pražské barokní architektury je Trojský zámek a jeho 
přilehlé zahrady a vinice

Klíněnka napadá listy jírovce již zjara klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) Předčasně uschlé listy
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NAUČNÁ STEZKA
Vinořský park – Satalická bažantnice

Přejeme Vám pěknou cestu a doufáme, že se k nám budete rádi vracet. 

Buďte šetrní k životnímu prostředí a neznečišťujte ho odpadky.

Stezka byla vybudována v roce 2008 členy základní organizace ČSOP „Natura, quo vadis?“ z Prahy 10. Tato naučná stezka je realizována s přispěním: Ministerstva životního prostředí, Hlavního města Prahy, NET4GAS, s.r.o. , generálního partnera ČSOP, Městské části Praha-Satalice
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BaŽantnIce V SataLIcích

Satalická bažantnice byla založena kolem roku 1780, kdy se za‑
lesňovaly okolní, převážně polní panství v majetku rodu Čer‑
nínů z Chudenic, kterým v této době patřilo panství ve Vinoři 
a Satalicích. Bažantnice byla vybudována ve francouzském sty‑
lu. Místo si dodnes uchovává prvky původních úprav. Obora je 
proti vesnici ohrazena kamennou zdí (původní zeď vedla kolem 
celé obory), prokřižována je hustou sítí cest a v západní části je 
dochován palouk, který sloužil k výřadům zvěře a slavnostem 
zámecké společnosti. Za šlechtického vlastnictví se zde chovali 
např. jeleni, daňci, ale také třeba holubi. Střeleb se kromě ji‑
ných hostů zúčastnili na přelomu 19. a 20. století i arcivévoda 
Ferdinand d´Este, později zavražděný v Sarajevu, a arcivévoda 

Karel, důstojník Brandýského pluku, pozdější poslední císař dynastie Habsburků.

Veřejnosti byla obora zpřístupněna roku 1949 a roku 1951 byla vyhlášena za státní přírodní rezervaci. Dnes 
je řazena v kategorii chráněných územích jako přírodní památka pod jménem Bažantnice v Satalicích. 
Rozloha háje, jak je místo nazýváno starousedlíky, je 15,67 ha. Na již zmiňovaném palouku byl v minulosti 

vybudován také taneční parket a lidové sešlosti zde občasně probíhají v komornější podobě dodnes. Místo 
samo má své každodenní osobní kouzlo, které mu dodávají tři mohutné památné duby. V posledních le‑
tech (2006 – 2008) probíhá rozsáhlá asanace porostů: na vytipovaných místech s nejlepšími podmínkami 
pro cenné dubové zmlazení jsou prořezávány dřeviny, které mladým doubkům stíní. Pokácené dřevo je 
z cest odstraňováno, jinak se dřevo nechává ležet a přirozeně zetlít.

Ze zástupců živočišné říše zde dnes můžeme spatřit brouky, sídlící v tor‑
zech dubových stromů, četné druhy motýlů, drobné savce či ptactvo.
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BIOtOP LeS

Lesy, kterými procházíme při cestách krajinou, můžeme rozlišit na lesy přirozené a lesy umělé nebo kul‑
turní. Přirozené lesy jsou lesy původní, které vznikly bez přičinění člověka. Většinou se jedná o lesy smí‑
šené, tzn. že se skládají z různých druhů stromů. Dnes už na našem území přirozené lesy díky způsobu 
lesního hospodaření prakticky nenajdeme.

V přirozeném lese rozlišujeme čtyři rost‑
linná patra. V patře prvním rostou mechy, 
lišejníky a houby. Bylinné patro zahrnuje 
byliny zejména jarní, které kvetou a často 
také plodí už před rašením listů stromů. 
Dalším patrem je patro keřové a nejvyšší 
patro je stromové. 

Přirozený les se od lesa kulturního odlišuje 
způsobem vývoje, kdy nedochází k těžbě 
dřeva a tedy k oslabení funkcí lesa. Lesníci 
rozlišují tři fáze vývoje lesa. První fází je 
fáze dorůstání, kdy jsou v porostu zastou‑
peny mladé stromy. V další fázi optima 
jsou stromy již vzrostlé a v poslední fází 
rozpadu některé přestárlé stromy padnou 
a uvolní tak prostor pro novou generaci. 
Zároveň zbytky těchto stromů slouží jako 
zdroj živin.

Porosty v Satalické Bažantnici a Vinořském parku 

Porosty v Satalické Bažantnici a Vinořském parku jsou blízké přirozenému složení. Většina porostů po‑
stupně přechází z fáze optima do fáze rozpadu, kdy je porost na mnoha místech nahrazován porostem 
novým. Fáze dorůstání však už není reprezentována všemi druhy zastoupenými ve starších porostech. 
Nedochází především k obnově porostů dubových.

Rovnoměrné zastoupení všech vývojových fází je z ekologického a bio‑
logiského hlediska ideální. Druhým pohledem je pohled lesnický (pro‑
dukční), kdy je snaha o co nejvyšší zastoupení fáze optima a kde je fáze 
rozpadu eliminována těžbou.

Hlavními zástupci stromového patra 
jsou zde dub letní (Quercus robur), dub 
zimní (Quercus petraea), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer 
platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata) 
a habr obecný (Carpinus betulus). V za‑
mokřených pásmech Vinořského par‑
ku pak olše lepkavá (Alnus glutinosa) 
a vrba bílá (Salix alba). V keřovém patře 
převládá bez černý (Sambucus nigra). 
V okolí stezky může dále nalézt angrešt 
srstku (Grossularia uva‑crispa) či pusto‑
ryl věncový (Philadelphus coronarius). 
Protože les vznikl na místě bývalých polí 
a nemá propojení na větší lesní celky, je 
bylinné patro velice chudé.

Do lesních porostů byly v minulosti introdukovány některé nepůvodní 
druhy dřevin, především trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jírovec 
maďal (Aesculus hippocastanum) či smrk ztepilý (Picea abies). Především 
akát má negativní vliv na podrost a okolní dřeviny.

dub letní (Quercus robur)

habr obecný (Carpinus betulus)

Jeden z památných dubů na palouku

datel černý (Dryocopus martius)krahujec obecný (Accipiter nisus) bažant obecný (Phasianus colchicus)

Stejnověký les ve fázi optima není z biologického a ekologického  
hlediska ideální.

Bažantnice v Satalicích
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InfOrMace O Stezce

Vážení návštěvníci, 
vítáme vás na trase naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice.

Trasa naučné stezky o délce 3,5 km je vedena přírodní památkou Bažantnice v Satalicích, odtud alejí do 
přírodní rezervace Vinořský park a následně Vinoří ulicí V Podskalí až k rybníku Velká obůrka, kde je 
ukončena. Odtud je vedena ještě odbočka ke studánce Pod hrází. Stezka nevede náročným terénem, za 
suchého počasí je možné stezku projít i s dětským kočárkem. Celá trasa je dobře značena žlutou turistic‑
kou značkou. Na celou cestu byste si měli vyšetřit cca 2 hodiny času.

Na trase je 9 zastavení s informačními panely. Každé zastavení je 
navíc opatřeno kvízovou otázkou a environmentální atrakcí, kde 
si můžete procvičit své znalosti a dovednosti.

Například na upoutávce k tomuto zastavení si můžete vyzkoušet jak 
daleko doskočíte a svůj výkon porovnat s délkami skoků zástupců 
živočišné říše, kterých by dosahovali v případě, že byste je zvětšili 
na vaši velikost.

Možnost dopravy z Vinoře

Ze zastávky Vinořský hřbitov jezdí autobusy MHD ve směru Letňa‑
ny (metro C) a Vysočanská (metro B).

K autobusové zastávce vás od zastavení č. 1 dovede žlutá turistická 
značka.

SataLIce

Vznik Satalic spadá hluboko do minulých století. Původně zde byl nejspíše jen dvůr s několika statky 
a chalupami poddaných. První zmínka je ze záznamu soupisu majetku kapituly Pražského hradu z roku 
1362 (nebo 1374), ve kterém je též zmíněna ves Sathalitcz (později od roku 1412 Satalicz a v 16. století 
Satalice) s dvorem a lidmi poplatnými a robotnými.

O původu jména

Původ jména obce je vykládán dvojím způsobem. Prvou možností je ves rodiny Sotalových. Druhým vy‑
světlením je, že mohlo jít o přezdívku, vzniklou z dříve používaného slova sotat. To znamenalo strčit do 
někoho, udeřit někým o zem apod. Slovo sota znamená ránu. Satalice tedy možná byla ves satalů, strkačů 
a rváčů.

historické události

Roku 1714 byla založena z popudu hraběnky Šporkové kaple sv. Anny. Vznikla rozšířením původní malé 
kapličky. Hraběnka tehdy při projížďce vsí porodila dítě a během porodu vzývala svatou Annu. Kapličku 
rozšířila z vděčnosti ke svaté, že neočekávaný porod dopadl v pořádku.

Nejstarším stojícím domem je budova hostince, která přečkala staletí dodnes. Jako krčma je připomínána 
už před více jak 500 lety.
Výstavbou železnice v roce 1872 nastal pro obec nerušený rozvoj. V té době je zaznamenáno 23 usedlostí. 
Na přelomu století vzrostl počet domů na 83. Dnes je v obci 393 staveb.
Samostatnou obcí jsou Satalice pravděpodobně od r. 1889, kdy je znám první starosta, a ku Praze se při‑
pojily roku 1974.
Na sklonku 2. světové války byl proveden na Satalice letecký nálet. Americká letadla bombardovala háj, 
kde německé letectvo ukrývalo části letadel. Na straně civilistů bylo 62 mrtvých a asi 100 zraněných.
V Satalicích se hrálo první sportovní utkání v kopané po druhé světové válce v tehdejším osvobozeném 
Československu.

Budova hostince v 19. století a dnes 

Útvary vytesané ve skalách u rybníku 
U Kamenného stolu

Alej vedoucí ze Satalické bažantnice 
do Vinořského parku

Centrální část Vinořského parku kolem 
Vinořského potoka
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