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Pøírodní památka
ZÁMKY

EKOCENTRUM KØIVATEC

Pøírodní památka
ZÁMKY
Pravý bøeh kaòonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických bøidlic a il vulkanických
proterozoických hornin, významná spoleèenstva skal a teplomilné skalní stepi s výskytem
chránìných a ohroených druhù.

Katastrální území: Bohnice
Výmìra: 5,23 ha, ochranné pásmo 25,95 ha
Vyhláeno: 1. øíjna 1982
Pøedmìt ochrany:
Dva skalní ostrohy na pravém bøehu Vltavy
s význaènými teplomilnými skalními spoleèenstvy oddìlené roklí Èimického potoka;
geologický profil svrchním proterozoikem;
v severní èásti významná archeologická lokalita  výinné sídlitì, osídlené poprvé ji
v mladí dobì kamenné.
Ortofotografie dolní èásti údolí Èimického potoka
a kaòonu Vltavy s vyznaèenými hranicemi obou
èástí pøírodní památky Zámky.
Foto na pøední stranì obálky:
Severní èást pøírodní památky Zámky se Zámeckou
roklí  pohled od západu z protìjího bøehu Vltavy.
Foto na zadní stranì obálky:
Porosty køivatce èeského v severní èásti pøírodní
památky Zámky.

Pøírodní památka Zámky se rozkládá na
svazích pravého bøehu Vltavy mezi ústím Drahaòského potoka a osadou Zámky. Území je
rozdìleno na dvì èásti ostøe zaøíznutou
Zámeckou roklí a je tvoøeno horninami svrchního proterozoika, které pøedstavují nejstarí
horniny na území Prahy. Ve vìtí èásti území
vystupují na povrch tmavé bøidlice, které se
na dnì tehdejího moøe usadily v dobì pøed
více ne 640 miliony lety. Do tìchto bøidlic
pozdìji pronikly íly dioritového porfyritu
a bazaltu. Právì tyto horniny spolu s bøidlicemi byly tìeny jako stavební tìrk ve velkém
lomu v severní èásti.
Historie osídlení a vyuívání území èlovìkem sahá a do doby pøed asi pìti a pùl tisíci let, kdy v mladí dobì kamenné vzniká na
skalnatém ostrohu nad Vltavou výinné sídlitì. To bylo pozdìji osídleno v dobì eneolitu
lidem øivnáèské kultury a poté nepøetritì a
do doby pøíchodu Slovanù. V dobì ranného
osídlení Slovany, v 6.  8. století n.l., dosahuje
hraditì nejvìtího rozkvìtu. Z novìjí historie
je zajímavé, e v Zámecké rokli byla v roce
1870 otevøena první továrna na dynamit
v Èechách.
Cílem ochrany území je zachování
významného geomorfologického uskupení,
zachování teplomilných rostlinných spoleèenstev skal a skalních stepí, které se udrely na
chudých pùdách a uchování významné
archeologické lokality.
V území roste øada vzácných a chránìných druhù rostlin. Na strmých skalách roste
chránìná taøice skalní, na hranì skalních
svahù s mìlkými pùdami roste vzácný køivatec èeský, rozrazil ladní, koniklec luèní èeský

a bìlozáøka liliovitá, na mírnìjích svazích
s hlubími pùdami pak spoleèenstvo trav
s kostøavou walliskou, trýzelem kardolistým,
tolitou lékaøskou a chrpou chlumní. Na dvou
místech v jiní èásti území, kde na povrch
vystupují zásadité horniny, roste vzácné spoleèenstvo s prvosenkou jarní, pìchavou vápnomilnou a bìlozáøkou vìtvitou.
Z významných a chránìných ivoèichù
se v území vyskytují pøevánì teplomilní
zástupci hmyzu  støevlíkovitých, mandelinkovitých a nosatcovitých, dále se zde vyskytuje
z motýlù otakárek ovocný a liaj prycový,
z obratlovcù pak jetìrka obecná, myice
køovinná nebo jeek západní.
1

Koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica).
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Chrpa chlumní (Centaurea triumfettii).
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Køivatec èeský (Gagea bohemica) vykvétá brzy
na jaøe v severní èásti území.
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Severní èást pøírodní památky Zámky  pohled
ze skalnatého ostrohu smìrem na sever.
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Geologický vývoj Zámkù
Území pøírodní památky Zámky se rozkládá na dvou výrazných skalnatých svazích,
které od sebe oddìluje hluboce zaøíznutá
Zámecká rokle. Podloí celého území tvoøí,
stejnì jako na øadì míst vltavského kaòonu
severnì od Prahy, souvrství hornin tzv. kralupskozbraslavské skupiny, které se postupnì
ukládaly na dnì proterozoického (pøedprvohorního) moøe v období pøed více ne 640
milióny let. V území pøírodní památky pøevaují zejména kyselé, edì a èernì zbarvené
bøidlice a droby, ale na øadì míst se mùeme
setkat i se svìtlejími, rezavì lutými ilami
dioritového porfyritu. íly porfyritù vystupují nejvýraznìji na povrch ve stìnì bývalého lomu
v severní èásti území. Kromì porfyritù pronikly
do tmavých bøidlic v jiní èásti pøírodní
památky také íly zásaditého bazaltu, který

svým odliným chemickým sloením umonil
rozvoj vápnomilných stepních spoleèenstev
rostlin. Ta se na území Prahy vyskytují jen
v oblastech s výchozy vápencù, tedy zejména na okraji CHKO Èeský kras.
Jak ji bylo øeèeno, nejstarími horninami
na území pøírodní památky Zámky jsou tmavé
bøidlice a droby, které se ukládaly jako jemné
bahnité usazeniny na dnì pøedprvohorního
moøe ji v období pøed více ne 640 milióny
let. Rozdíl mezi bøidlicemi a drobami je pøedevím v jejich sloení a struktuøe. Zatímco
bøidlice vznikly zpevnìním velmi jemných
bahnitých a jílovitých usazenin, droby obsahují ve své struktuøe rùznì velké úlomky hornin,
které jsou stmeleny jemnozrnným materiálem. Droby na rozdíl od bøidlic netvoøí vìtinou
pøíli mohutné vrstvy a jejich vznik je spojován
zejména s náhlými pøesuny hrubozrných sedi-

mentù z moøských elfù do hlubích oblastí
moøí pøi povodních nebo pøi zemìtøeseních.
Poslední vrstvy usazenin, které dnes tvoøí
tmavé bøidlice, se usadily asi pøed 550 milióny let. S nástupem horotvorných procesù
proterozoické moøe ustoupilo a horizontálnì
uloené vrstvy usazenin byly vyzdvieny do
mohutného kadomského pohoøí. Od té doby
jsou vrstvy uklonìny tak, e nejstarí sled vrstev
najdeme v severní èásti území, zatímco nejmladí v èásti jiní. Do vyvrásnìných vrstev
proterozoických hornin na øadì míst pronikly
pozdìji, pravdìpodobnì v prvohorách,
vyvøelé porfyrity a bazalty, které najdeme jak
v severní tak i jiní èásti území.
V dalích geologických epochách byly
mohutné vrstvy hornin obruovány erozní èinností vody a vìtru a erodovaný materiál byl
odnáen do mìlkých pánví na severu Èech.
V dobách, kdy bylo území dneních Zámkù
opìt zalito moøem, byly pøedprvohorní horniny pøevrstveny mladími usazeninami. Vechny novìjí usazeniny byly ale èasem opìt
odneseny a v období ètvrtohor se Vltava a její
boèní pøítoky vèetnì Èimického potoka
zaèaly postupnì zaøezávat i do nejstarích
hornin na území Prahy. Bìhem relativnì krátkého období ètvrtohor, které trvá z geologického pohledu jen pouhých 2,5 miliónu let, si
Èimický potok prorazil cestu hlubokou
Zámeckou rokli a rozdìlil tak kdysi souvislý pás
hornin pravého bøehu Vltavy na dvì èásti, tvoøící dnes pøírodní památku Zámky.
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Pohled na stìnu bývalého lomu v severní èásti
území se sledem vrstev hornin kralupskozbraslavské skupiny svrchního proterozoika.

Historie osídlení a vyuívání
Zámkù èlovìkem
Území pøírodní památky Zámky i nejblií
okolí na ploinì na východ od skalnatých
svahù je kromì pøírodních zajímavostí pozoruhodné i jako významná archeologická lokalita. O historickém významu výinného sídlitì
Zámky (nebo Zámka) se dozvídáme poprvé
v roce 1826, kdy ho zmiòuje faráø Vincenc
Sluka. První archeologické prùzkumy zde provádìl v letech 184954 páter Václav Krolmus
a v odborné literatuøe se první zpráva objevuje pøièinìním Frantika PeteryRohoznického
v roce 1870. Rozsahem omezené prùzkumy
zde probíhaly na konci 19. i v první polovinì
20. století, ale nejpodstatnìjí informace
o vývoji osídlení pøinesly a rozsáhlé výzkumy
provádìné v letech 1961, 1965 a 1966.
Z prùzkumù vyplynulo, e severní èást
území byla osídlena ji v mladí dobì kamenné (v neolitu). Období neolitu se stalo jedním
z nejvýznamnìjích pøedìlù v lidských dìjinách. Pùvodní zpùsob ivota zamìøený na lov
a sbìr se stálou migrací a budováním doèasných sídli se postupnì zmìnil na usedlý. Ten
byl svázán s vyuíváním úrodných oblastí s pøíhodnými podmínkami pro pìstování zemìdìlských plodin a chov zvíøat. Podnìtem ke
zmìnám zpùsobu ivota tehdejích lidí bylo
vedle klimatických zmìn a souvisejících
migrací zejména poznání, e kultura zaloená
na zemìdìlství bude mít zaruèen stálý pøísun
potravy a tím bude umonìn postupný rùst
populace. S rùstem populace bude spojena
i vìtí ance na udrení obsazeného teritoria

a zvýí se vyhlídky na dlouhodobé pøeívání
celé zemìdìlské komunity. V dobì osidlování praského území si proto první zemìdìlci
hledali k budování osad stanovitì, která
umoòovala pìstování zemìdìlských plodin
pøípadnì chov zvíøat a zároveò skýtala dobrou ochranu pøed rùznými vnìjími vlivy.
Severní ostroh Zámkù byl z tohoto pohledu
ideální. V nejbliím okolí byly velmi kvalitní
pùdy, v dosahu byl i zdroj pitné vody a také
kvalitní jíly pro výrobu keramiky. Proto zde ji ve
støedním neolitu, v dobì 5300 let pø. n. l. vzniká první sídlitì kultury s lineární keramikou
(døíve oznaèované jako kultury s volutovou
keramikou). Pøi prùzkumech se zde naly
zlomky keramiky z tohoto období, avak ve
srovnání s pozdìjím osídlením lo jen o nevýznamnou epizodu.
Velkého rozkvìtu dosáhlo výinné sídlitì
Zámky a v pozdní dobì kamenné, v eneolitu, kdy ostroh osídlili nejprve lidé kultury nálevkovitých pohárù, pozdìji lidé badenské kultury a pøedevím lidé øivnáèské kultury. Z období starího eneolitu (zaèátek 3900 let pø. n. l.)
pocházejí nálezy kultury nálevkovitých pohárù, mezi kterými se objevují napøíklad i velmi
propracované kamenné sekeromlaty s èepcovitým týlem. Z pozdìjího období pocházejí také keramické nálezy badenské kultury,
zdobené typickými kanelurami. Mnohem
bohatí nálezy vak pocházejí z období øivnáèské kultury, která se rozíøila na území
støedních Èech ve støedním neolitu. Z území
Velké Prahy je známo nejménì osm výinných
sídli s dochovanými nálezy øivnáèské kultury
a sídlitì Zámky je z nich nejvìtí a z pohledu
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Letecká ortofotografie s vyznaèením hranic hraditì Zámky (lutá èára). lutá pøeruovaná èára
znázoròuje pùvodní opevnìní (podle Slámy in
Lutovský a Smejtek, eds., 2005 - upraveno).
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Archeologické nálezy z povrchových sbìrù
v oblasti hraditì Zámky. Vlevo nahoøe keramický
pøeslen; vpravo nahoøe èást rohatého ucha
poháru øivnáèské kultury; dole støep nádoby
z období slovanského osídlení.
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Strmé západní svahy s porosty dubù letních
(Quercus robur) v severní èásti PP Zámky.
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Èistec pøímý (Stachys recta) je typickým teplomilným druhem travnatých a skalnatých svahù.

10 Tolita lékaøská (Vincetoxicum hirundinaria).

4

10

nálezù i jedno z nejbohatích. Øivnáèská kultura se v Èechách i na Moravì objevuje
v období 3300 a 2900 let pø. n. l. a je typická zajímavou keramikou, kde se uplatòují
napø. velké tíhlé amfory se dvìma uchy,
misky s vysokým okrajem a tunelovitými uchy
a pøedevím ozdobné dbány s rohatým
uchem (ansa cornuta) nebo bohatì zdobené misky lublaòských blat. Jak poháry s rohatým uchem tak i misky lublaòských blat s nokou pravdìpodobnì slouily k rituálním úèelùm, ale jejich pøesné pouití není dosud jednoznaènì vysvìtleno. Pro nìkterá výinná sídlitì øivnáèské kultury byla typická také pøítomnost opevnìní, které vak nemuselo slouit
k obranným úèelùm, ale spíe k vymezení
místa, kde se odehrávaly urèité rituály. Spekuluje se také o tom, e vìtina zemìdìlské
populace té doby sídlila v rovinných sídlitích
a opevnìné polohy slouily jen k pohøebním
rituálùm nebo jiným symbolickým úèelùm.
I v dobì bronzové, která zaèíná 2200 let
pø. n. l., nezùstalo hraditì Zámky oputìné.
Ve starí dobì bronzové bylo hraditì osídleno lidem únìtické kultury, její pojmenování
souvisí s nálezy pohøebi u Únìtic leících
severnì od Prahy. Pro tuto kulturu bylo typické
rozíøené uívání bronzu pro výrobu zbraní
a ozdob, ale také pohøbívání zemøelých na
rozsáhlých pohøebitích. Hroby bývaly zejména v mladích obdobích bohatì vybaveny
keramikou a bronzovými pøedmìty, pozdìji
také ozdobnými pøedmìty vìtí hodnoty.
Zemøelí bývali do hrobu ukládáni ve skrèené
poloze na pravém boku, s hlavou orientovanou jiním smìrem. Èasté byly pohøby více
osob do spoleèných hrobù, pozdìji se tento

zvyk postupnì vytratil. Na osídlení hraditì
únìtickou kulturou bezprostøednì navazuje
osídlení kulturou vìteøovskou, kterou ve støední dobì bronzové vystøídala kultura mohylová.
Nálezy z tohoto období jsou vak málo poèetné a je pravdìpodobné, e nelo o rozsáhlé
osídlení. Teprve v mladí a pozdní dobì bronzové (zaèátek 1400 let pø. n. l.) bylo hraditì
opìt výraznìji osídleno. V té dobì zde pobývali lidé knovízské a zejména títarské kultury.
Z nalezených objektù stojí za zmínku èetné
nálezy bronzových noù a jiných bronzových
nástrojù nebo odlévacích kadlubù. Ojedinìlé
nálezy z hraditì Zámky pocházejí také ze
starí doby elezné (haltatské), kdy ostroh
slouil jako opevnìné sídlitì.
V mladí dobì elezné ani v období
osídlení Prahy germánskými kmeny (po konec
doby stìhování národù  do zaèátku 6. stol.)
nebylo hraditì Zámky souvisleji osídleno.
Druhý rozkvìt hraditì nastává a s pøíchodem Slovanù v druhé polovinì 6. stol.
V èasnì slovanském období jsou z hraditì
doloeny nálezy keramiky a nìkolika obytných objektu s vybavením. Mnohem èetnìjí
nálezy dokládají rozvoj osídlení od konce
7. století do konce 9. století, kdy vrcholí doba
hraditní. Pøeváná vìtina objektù byla situována ve støední èásti ploiny. Pøevaovaly
zemnice s pecí v rohu, nalezeny byly i zásobní jámy na obilí. Z této doby je také doloeno
opevnìní ostrohu valy a døevìnými stìnami
vyplnìnými hlínou, které byly zbudovány na
jeho severní a východní stranì. Slovanské hraditì zaniklo nìkdy na konci 9. století pøi poáru a následnì bylo poboøeno i opevnìní.
Pøedpokládá se, e zánik hraditì byl dùsled-

kem mocenských zmìn, které souvisely
s utváøením pøemyslovského státu.
Se zánikem hraditì se èinnost èlovìka
pøi utváøení krajiny v oblasti Zámkù pøesunula
k zemìdìlskému vyuití. Ploina hraditì slouila pravdìpodobnì jako pole, nìkteré hùøe
pøístupné èásti jako pastviny.
Výraznìjí zmìny ve vyuití území nastaly
a na konci 19. a na zaèátku 20. století. Nejprve byla v Zámecké rokli v roce 1870 vybudována první továrna na dynamit v Èechách
patøící Alfredu Nobelovi. Poté byly na konci
19. století zalesnìny strmé svahy vltavského
údolí i Zámecké rokle nepùvodním trnovníkem akátem a na zaèátku 20. století byl na
sever od Zámecké rokle otevøen velký lom, ve
kterém se tìily porfyrity, bazalty a bøidlice na
výrobu tìrku. Vechny tyto zásahy výraznì
zmìnily tváø celého území. Zejména rozsáhlé
akátové porosty výraznì zredukovaly stepní
spoleèenstva, která se udrela jen na extrémních stanovitích strmých skalnatých svahù.
Teprve na konci 70. let bylo pøièinìním
Aktivu státní ochrany pøírody v Praze 8 pod
vedením tehdejího konzervátora Dr. Jiøího
Køíe zahájeno kácení akátù na horní hranì
severní èásti pøírodní památky. Pozdìji byly
odstranìny akáty také na èásti jiních svahù
Zámecké rokle. Prùbìná údrba severní i jiní
èásti území pokraèovala nepøetritì i v 80.
a 90. letech 20. století, kdy ji zajiovali èlenové 01/34. základní organizace ÈSOP. Intenzivnìjí odstraòování náletových døevin a køovin
pokraèuje v celém území od roku 2000, kdy
Magistrát hlavního mìsta Prahy výraznì rozíøil údrbu øady chránìných území.

Pøírodní zajímavosti Zámkù
Vývoj spoleèenstev rostlin a ivoèichù v pøírodní památce Zámky ovlivnilo
nìkolik významných vlivù. Hlavními faktory, které formovaly souèasný charakter
vegetace, byly zejména vývoj reliéfu
a zmìny klimatu ve ètvrtohorách. V jejich prùbìhu dolo nejen k vypreparování skalnatých ostrohù a svahù na obou
stranách Èimického potoka a na bøezích
Vltavy, ale projevily se také kolonizaèní
vlny, které umonily osídlení území Praské kotliny øadou teplomilných i chladnomilných druhù rostlin a ivoèichù podle
toho, jak se mìnily klimatické podmínky
a jak docházelo ke støídání dob ledových a meziledových.
Neménì významnì ovlivnil charakter území svými zásahy bìhem posledních asi 6000-7000 let také èlovìk. Zásahy èlovìka mùeme rozdìlit na ty, které
souvisejí s osídlením severního ostrohu
Zámkù v dobì od neolitu po ranný støedovìk, a na vlivy novìjí z období 19.
a 20. století, spojené napøíklad s otevøením lomu na tìrk nebo s výsadbami
nepùvodního trnovníku akátu na ploinách a strmých svazích.
Základní charakter vegetace a výskyt rozmanitých rostlinných spoleèenstev v území pøírodní památky Zámky
jsou primárnì formovány typem podloí
a s ním souvisejícím typem pùd, sklonitostí a orientací stanovi, vláhovými
pomìry a øadou dalích faktorù. Základ-

11

12

13
11 Chránìná bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago)
roste pøevánì v blízkosti skalních výchozù, ale
najdeme ji i pøímo na skalách nebo v sutích.
12 Strmé skalní stìny obývá typické spoleèenstvo
kostøavy sivé (Festuca pallens) a taøice skalní.
13 Taøice skalní (Aurinia saxatilis).
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14

15

16
14 Roec rolní (Cerastium arvense) se vyskytuje na
suchých stanovitích blízko skalních výchozù.
15 Trýzel kardolistý (Erysimum crepidifolium) vytváøí
s kostøavou walliskou (Festuca valesiaca) rozsáhlé
porosty na mírných svazích s hlubími pùdami.
16 Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus).
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ní pøedstavu o tom, jaká byla pøirozená
vegetace na území pøírodní památky
Zámky pøed pøíchodem èlovìkem nám
poskytuje rekonstrukèní mapa pøirozené
vegetace území hlavního mìsta Prahy.
Z ní je zøejmé, e vìtinu území pokrývaly rùzné typy listnatých lesù. Na jinì orientovaných svazích nad Zámeckou roklí
bychom v té dobì nali porosty tolitových doubrav zatímco na chladnìjích
severních svazích Zámecké nebo Drahaòské rokle habrové javoøiny. Vechny
ploiny na východ od skalnatých svahù
by porùstaly lipové doubravy a pouze
skalní výchozy by vypadaly pøiblinì jako
dnes  hostily by taøicová skalní spoleèenstva.
Vlivem zásahù èlovìka od pravìku
a do souèasnosti byla pùvodní, pøevánì lesní a køovinná spoleèenstva nahrazena druhotnými spoleèenstvy stepí, luk,
pastvin a polí. Jetì v dobì, kdy hlavním
materiálem na otop bylo døevo, byly
svahy i ploiny Zámkù s výjimkou nìkolika
solitérních stromù zcela holé. Teprve
s objevením a vyuíváním nových druhù
paliv dolo v prùbìhu 20. století opìt
k postupné sukcesi køovin a druhotných
lesù, která byla na nìkterých místech
podpoøena výsadbami pøevánì nepùvodních døevin. Spoleèenstva, která na
území pøírodní památky Zámky najdeme
dnes, jsou výsledkem spoleèného pùsobení pøírody a èlovìka. Spoleèenstva,
která jsou hlavním dùvodem ochrany
území se zde udrela pøedevím díky
pùsobení èlovìka  zemìdìlce.

Jednotlivá spoleèenstva rostlin osidlují
èasto velmi rozdílné biotopy. Mezi nejpozoruhodnìjí biotopy v území patøí strmé skalnaté
svahy, skalní stìny a ploiny s chudými pùdami v jejich blízkosti. Na skalnatých ploinách
a ve stepních trávnících rostou nìkteré vzácné a ohroené druhy rostlin. Na prvním místì
je tøeba jmenovat køivatec èeský (Gagea
bohemica), který roste na jiních svazích ve
velmi bohaté populaci. Na podobných stanovitích mùeme spatøit ostrùvkovitì rozíøený
koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica), hojný èistec pøímý (Stachys
recta), fialovì kvetoucí lociku vytrvalou (Lactuca perenis) nebo velmi ozdobnou bìlozáøku liliovitou (Anthericum liliago). Charakteristickým druhem, kvetoucím mezi prvními jarními rostlinami je také mochna píseèná (Potentilla arenaria) doprovázená nìkolika druhy
rodu mateøídouka (Thymus sp. div). Na ploinách mezi skalami se mùeme èasto setkat
s porosty jestøábníku chlupáèku (Hieracium
pilosella), s roztrouenì rostoucí trávnièkou
obecnou (Armeria vulgaris) nebo statným
radykem prutnatým (Chondrilla juncea).
Skalní výchozy a strmé skalní stìny hostí
typické spoleèenstvo, kde dominuje taøice
skalní (Aurinia saxatilis) s kostøavou sivou (Festuca pallens). Toto spoleèenstvo je jediné,
které reprezentuje pùvodní pøirozená spoleèenstva, rostoucí v území jetì pøed pøíchodem èlovìka. Z dalích zajímavých druhù
osidlují strmé skály chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), zvonek jemný (Campanula
gentilis), jestøábník bledý (Hieracium schmidtii) nebo jestøábník hadincovitý (Hieracium
echioides). Typickou roslinou skalních stìn je

také netøesk výbìkatý (Jovibarba globifera),
který se vyskytuje v Praze 8 jen ve skalách Podhoøí. Kromì netøesku se na skalách mùeme
setkat i s nìkolika druhy rozchodníkù. Hojný je
zejména rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník velký (Hylotelephium maximum)
a rozchodník bílý (Sedum album), k ménì
bìným druhùm patøí rozchodník skalní
(Sedum reflexum) a rozchodník estiøadý
(Sedum sexangulare).
V místech, kde strmé skalnaté svahy pøecházejí do mírnìjích svahù s hlubími pùdami, pøevauje na øadì míst území druhovì
bohaté spoleèenstvo kostøavy walliské (Festuca valesiaca) a trýzele kardolistého (Erysimum crepidifolium). Kromì tìchto dvou
dominantních druhù na takových stanovitích
rostou napøíklad chránìná chrpa chlumní
(Centaurea triumfettii), alvìj hajní (Salvia
nemorosa), rùovì kvetoucí slézovec durynský
(Lavatera thuringiaca), tolita lékaøská (Vincetoxicum hirundinaria), èistec pøímý (Stachys
recta) nebo øimbaba chocholiènatá (Pyrethrum corymbosum). Kromì bylin rostou na
tìchto stanovitích také teplomilné keøe 
døiál obecný (Berberis vulgaris) a skalník
celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Skalník
celokrajný je schopen osidlovat i stanovitì
s mìlkými pùdami a uchytí se èasto i ve skalních stìrbinách. Po odstranìní akátových
porostù se zejména v horní èásti svahù rozrùstají solitérní duby letní (Quercus robur), hlohy
(Crataegus sp. div) a rychle se íøící trnka
obecná (Prunus spinosa) nebo svída krvavá
(Cornus sanguinea).
Spoleèentva mírných svahù jsou zejména na horním okraji výraznì ruderalizována 

projevuje se zde vliv bývalého hraditì a také
hospodaøení na pøilehlých polích.
Výjimeèné spoleèenstvo charakteristické
pro severní svahy s bazickými horninami
mùeme najít na nìkolika místech v jiní èásti
pøírodní památky. Na vystupujících ilách
bazaltu roste spoleèenstvo s dominantní travou pìchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), s velmi hojnou bìlozáøkou vìtvitou (Anthericum ramosum), dvojtítkem hladkoplodým (Biscutella laevigata), prvosenkou jarní
(Primula veris) a lnìnkou lnolistou (Thesium
linophyllon).
K typickým spoleèenstvùm skalnatých
svahù patøí i spoleèenstvo skalních lebù, sutí
a køovin. Charakteristickými druhy jsou zejména chránìná tøemdava bílá (Dictamnus
albus), kakost krvavý (Geranium sanguineum), bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago)
nebo hojná øimbaba chocholiènatá (Pyrethrum corymbosum). V místech suových svahù
se vyskytují hlubí a vlhèí pùdy, ve kterých se
snadno rozrùstají i nìkteré keøe a stromy. Mezi
velmi hojné patøí jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), rùzné druhy rùí (Rosa sp. div.), roztrouenì se vyskytují teplomilné jeøáby  jeøáb muk
(Sorbus aria) a jeøáb bøek (Sorbus torminalis)
nebo brslen evropský (Euonymus europaea).
Na severním suovém svahu Zámecké
rokle roste spoleèenstvo s vøesem obecným
(Calluna vulgaris) a hojnou metlièkou køivolakou (Avenella flexuosa).
Stejnì jako na mnoha stepních lokalitách Prahy 8 i v pøírodní památce Zámky je
na stepní spoleèenstva rostlin vázáno mnoho
vzácných i hojnìjích druhù ivoèichù. K nej-

17

18

19

17 Mochna píseèná (Potentilla arenaria) vykvétá ji
v bøeznu na skalnatých ploinách.
18 Tøemdava bílá (Dictamnus albus) roste ve skalních lebech, sutích a køovinatých lemech.
19 Kakost krvavý (Geranium sanguineum).
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20

21

22

20 Jetìrka obecná (Lacerta agilis) je bìným obyvatelem skalnatých svahù.
21 Nahoøe otakárek feniklový (Papilio machaon),
dole okáè bojínkový (Melanargia galathea).
22 Baboèka kopøivová (Aglais urticae) je bìným
druhem suích luk i ruderalizovaných stanovi.
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poèetnìji zastoupené skupinì patøí bezobratí, zejména stepní pavouci a hmyz.
Velmi zajímavou skupinu tvoøí vzácní
stepní pavouci jako je napø. køiák Gibbaranea bituberculata, skalní snovaèka Theridion
betteni nebo vzácné skálovky Drassyllus praeficus a Zelotes longipes. Vyskytuje se zde
i velmi nápadný stepník rudý (Eresus cinnaberinus), zástupci bìníkù Synaema globosum
a Xysticus ninnii nebo estioèka Segestria
bavarica, která ije ve skalních tìrbinách.
Mezi druhovì nejpoèetnìjí skupinu bezobratlých patøí brouci, zejména z èeledí
mandelinkovitých a nosatcovitých. Na teplé
stepní lokality jsou vázáni nìkteøí zástupci
reliktních mandelinkovitých broukù, kteøí se iví
rostlinnou potravou  Coptocephala rubicunda a Coptocephala unifasciata, krytohlavec
Cryptocephalus vittula, rýkoholenník Entomoscelis adonidis, døepèíci Longitarsus foudrasi, L. nanus, L. celticus, Argopus ahrensi,
Psylliodes illyricus, P. toelgi a P. instabilis nebo
títono Cassida pannonica. Neménì poèetnou skupinu bezobratlých tvoøí okøídlení i bezkøídlí zástupci èeledi nosatcovitých. Na stepních stanovitích po celém území pøírodní
památky se mùeme setkat s teplomilnými
druhy jako je nosatèík Apion penetrans,
nosatci Lixus punctiventris, Sibinia sodalis,
Donus tessellatus, Gymnaetron plantaginis
nebo nìkolika druhy krytonoscù rodu Ceutorhynchus (C. lukesi, C. griseus, C. rhenanus).
Pozoruhodnou skupinou, která se vyskytuje na stepních lokalitách, jsou také bezkøídlí
nosatci, ijící v pùdì a patøící k nìkolika druhùm rodu Trachyphloeus (T. rectus, T. angusti-

setulus, T. asperatus, T. spinimanus a T. alternans), Otiorhynchus (O. velutinus, O. pinastri 
jediný známý výskyt ve støedních Èechách)
a druhù Peritelus leucogrammus a Omias
rotundatus.
Z dalích vzácnìjích zástupcù hmyzu se
na vegataci vyskytuje kvìtomil Cteniopus flavus, stepní støevlík Bradycellus verbasci, teplomilný kovaøík Agriotes gallicus nebo vzácná
palièatka Abia nitens, patøící mezi zástupce
blanokøídlého hmyzu.
Velmi hojnou a dobøe poznatelnou skupinou jsou motýli. Na výhøevné stránì, kde
rostou ivné rostliny housenek, jsou vázáni
zejména otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
hojný modrásek rozchodníkový (Scolitantides
orion) a také soumraèník skoøicový (Spialia
sertorius) nebo ostruháèek kapinicový (Satyrium acaciae). Velmi nápadným motýlem
s pestøe zbarvenými housenkami je liaj prycový (Hyles euphorbiae). Vedle tìchto vzácnìjích druhù se v území vyskytuje i celá øada
bìnìjích motýlù, jako je nápadný okáè
bojínkový (Melanargia galathea) nebo nìkteré druhy baboèek.
Chudé stepní lokality jsou pro vìtí druhy
ivoèichù málo úivné a proto tu najdeme
jen málo druhù obratlovcù. Výjimku pøedstavují ptáci, kteøí osidlují køovinaté lemy a hustí
lesní porosty v severní i jiní èásti území.
V území hnízdí bìné druhy ptákù køovin
a svìtlých listnatých lesù. Dobøe pøizpùsobeni
ivotu na vyhøátých stanovitích jsou plazi,
z nich je zastoupena jetìrka obecná
(Lacerta agilis).
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