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Souhrn 

V rámci botanického průzkumu bylo v PP Petřín zaznamenáno 454 druhů rostlin, z toho 3 zvláště 

chráněné a 23 druhů je zapsáno v Červeném seznamu. Do počtu chráněných druhů nejsou započteny 

druhy, které se zde nachází zjevně nepůvodně, byly vysazeny apod. Velká rozmanitost rostlin je dána 

tím, že přes dlouhodobé intenzivní využívání se na některých místech zachovala pestrá a hodnotná 

přírodní společenstva. Vyskytují se zde druhy suťových lesů, dubohabřin i teplejších lesů (hrachor 

jarní, bažanka vytrvalá, oměj vlčí mor, tis červený, sveřep Benekenův, lilie zlatohlávek, dymnivka 

bobovitá a nízká, dřín jarní, okrotice bílá), teplomilných lemů (kakost krvavý, řimbaba chocholičnatá, 

mochna sedmilistá) i mezofilních a xerotermních trávníků (křivatec rolní, řebříček štětinolistý, rmen 

barvířský, tomka vonná, řepík lékařský, ovsíř luční, strdivka sedmihradská, sveřep vzpřímený, 

pryskyřník hlíznatý, oman vrbolistý, bukvice lékařská, chlupáček klubkatý, prvosenka jarní). Na 

okrajích cest a ruderálních stanovištích rostou teplomilné elementy jako blín černý, pilát lékařský 

nebo ostrolist poléhavý, spolu s četnými synantropními druhy a plevely (pelyněk černobýl, lebedy, 

pcháč oset, plamének plotní, vlčí mák, štětka planá a mnoho dalších). V parkových porostech se 

nachází množství pěstovaných bylin i introdukovaných nepůvodních dřevin, často v podobě 

impozantních jedinců s význačným habitem. Součást PP tvoří extenzivní sady ořešáků, jabloní, 

mandloní a dalších ovocných dřevin. 

Ornitologickým průzkumem byl zachycen výskyt 56 druhů ptáků, z nichž 43 v území hnízdí. Pět 

z hnízdících druhů je zvláště chráněných, nebo zařazených do červeného seznamu. Dva druhy (dudek 

chocholatý a kalous pustovka) byly v roce 2020 na Petříně zjištěny vůbec poprvé. Díky dlouhodobému 

sledování avifauny Petřína jsou k dispozici podrobné údaje od poloviny 80. let 20. st. V období 1985-

2020 bylo na Petříně zjištěno minimálně 76 druhů ptáků.  Z tohoto počtu je 55 druhů hnízdících a 21 

druhů se vyskytlo v období migrace nebo v zimě (jejich hnízdění nebylo prokázáno nebo jej vzhledem 

k jejich biotopovým nárokům nelze předpokládat). V uvedeném období došlo u deseti hnízdících 

druhů k vymizení, u dalších 13 druhů pak k poklesu početnosti. Zvýšení početnosti bylo zaznamenáno 

u sedmi druhů a čtyři druhy nově zahnízdily. Početnost 20 druhů zůstala v podstatě beze změny 

(stabilní). Počet hnízdících druhů mezi roky 1985-1989 a 2016-2020 poklesl o pět z 51 na 46. 

K nejvýznamnějším současným druhům Petřína patří ptáci vázaní na světlé listnaté lesy, především 

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a lejsek šedý 

(Muscicapa striata).  

Z batrachologického hlediska nepředstavuje PP Petřín příliš významnou lokalitu. Pravidelně se zde 

vyskytuje a rozmnožuje pouze ropucha obecná (Bufo bufo), udávaný výskyt dalších dvou druhů 

(skokan hnědý Rana temporaria a skokan štíhlý Rana dalmatina) nebyl potvrzen.  

Návrh managementu 

Managementová opatření v lesích: 

Zachovalejší lesy v severní části území (dubohabřiny, acidofilní bikové doubravy a suťové lesy) by bylo 

vhodné ponechat v rámci možností jejich vývoji. Tam, kde to neohrožuje bezpečnost návštěvníků 

parku, ponechávat odumřelé stromy, popř. je pokácet a nechat zetlít v lese.  

Přiliš zapojené lesní porosty by bylo vhodné v dlouhodobějším horizontu prosvětlit. 

V Kinského zahradě a jižní části Petřínských sadů je třeba zachovat prosvětlený, mozaikovitý ráz.  
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Populace lilie zlatohlávku, oměje vlčího moru a okrotice bílé jsou málo početné a omezené na malou 

plochu, při údržbě parku je třeba se vyhnout jejich destrukci. 

Problematické je šíření a hojný výskyt nepůvodních rostlin, které mají negativní dopad na biotop 

(velká schopnost šíření, hybridizace s domácími druhy, přenos chorob, schopnost měnit chemismus 

půdy apod.). Jedná se například o trnovník akát, pajasan žlaznatý, dub červený, pámelník bílý nebo 

křídlatku japonskou. Tyto druhy by bylo vhodné postupně likvidovat a omezovat, popř. nahrazovat 

původními druhy dřevin. Vzhledem k šíření invazních dřevin z okolní zástavby by bylo třeba o toto 

dbát opakovaně. 

Managementová opatření na loukách a sadech: 

V některých částech chráněného území se nacházejí poměrně zachovalé a druhově bohaté luční 

porosty. Jde zejména o menší loučky mezi stromy v horní části Kinského zahrady a pak o některé části 

sadu v Seminářské zahradě. Tyto by bylo vhodné sekat pouze dvakrát ročně (cca na přelomu 

května/června a v srpnu/září), při intenzivní časté seči dochází k jejich ochuzování. Po posekání je 

třeba rostlinnou hmotu odvézt, ne mulčovat. Ještě lepší je tzv. mozaikovitá seč, kdy se menší část 

plochy seká později, což podstatně zlepšuje životní podmínky pro bezobratlé a rostliny, které kvetou 

a dozrávají později.  

Při managementu luk a trávníků je třeba skloubit péči o jejich přírodní hodnotu s požadavky, které na 

ně kladou návštěvníci parku. Nicméně, i pokud by se snížil počet sečí na přírodně hodnotných 

loukách, pro pikniky a další vyžití by zůstal dostatek posekaných trávníků v ostatních částech území. 

Například v sadech v Seminářské zahradě většina návštěvníků vyhledává níže položené louky, které 

z hlediska ochrany přírody nemají valnou hodnotu. Spokojenost a informovanost návštěvníků lze 

podpořit instalováním cedulí vysvětlujících důležitost kvetoucích luk pro motýly a další bezobratlé. 

Degradující vliv na kvalitu luk má příliš hustý zápoj v některých částech sadu. Koruny ovocných 

stromů pokrývají naprostou většinu plochy a nepropouštějí dostatek světla k zemi. Zde by bylo třeba 

ovocné stromy proředit tak, aby nebránily rozvoji přízemní vegetace.  

Na několika místech v Kinského zahradě se vyskytují zlatobýl kanadský a obrovský, které by bylo 

třeba opakovaně posekat před vysemeněním, aby se zabránilo jejich šíření. 
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Úvod 

Předložená zpráva přináší výsledky tří samostatných průzkumů provedených v roce 2020 na území 

přírodní památky Petřín. Průzkumy koordinovala a částečně zajistila organizace Beleco na základě 

objednávky Magistrátu hlavního města Prahy (obj. č. OBJ/OCP/54/12/00138/2020).  

Ve zprávě jsou průzkumy řazeny v pořadí: 1) Ornitologický průzkum, 2) Batrachologický průzkum a 3) 

Botanický průzkum.  

 

Základní údaje o PP Petřín: 
 
Rozloha: 52,7799 ha 
 
Předmět ochrany: vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními 
porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin; 
populace roháče obecného (Lucanus cervus) a jeho biotopy; parkově upravený prostor s četnými 
věkovitými stromy a jejich artefakty, keřovými skupinami, rostlinami a živočichy včetně druhů v 
zájmu Evropského společenství a zvláště chráněných druhů, přičemž je brán zřetel na zachování 
kulturně-estetické hodnoty historických zahrad a parků 
 
Překryv s EVL: Praha – Petřín, CZ0113773 
 
Předmět ochrany EVL: evropsky významný druh roháč obecný (Lucanus cervus) a jeho biotopy 
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Úvod  
 
Vrch Petřín představuje nejen typickou dominantu centra Prahy, ale je i velice významným biotopem 

celé řady organismů. Rozsáhlý komplex je jednou z největších zalesněných ploch v širším centru. Díky 

poměrně velké rozloze území a specifickým přírodním podmínkám se zde vyskytují druhy, které se v 

prostředí velkoměsta běžně nenacházíme. Díky neustálému působení člověka prodělala tato lokalita 

velké změny prostředí – od téměř úplného odlesnění ve středověku (trvajícímu v podstatě až do 

poloviny minulého století) po současný stav, blížící se opět téměř lesnímu prostředí. Petřín je sice 

parkem, ale současné zásahy mají spíše extenzivní charakter, což platí i pro zahrady na svazích a úpatí 

Petřína. 

Vzhledem k poloze Petřína v Praze je i jeho avifauna a její změny poměrně dobře dokumentována. 

První soupis pražského ptactva (včetně Petřína) pochází již z poloviny 19. století (Frič 1866). Další práce 

zabývající se pražským ptactvem vznikly v polovině minulého století (Rozum 1935, Wahl 1945, Baum 

1955). Pro potřeby inventarizace byly využity výsledky sledování v roce 2020 a poznatky získané v 

posledních dvou desetiletích (období 2001-2020). Dále byly využity i údaje z on-line databáze České 

společnosti ornitologické (avif.birds.cz) resp. Kroužkovací stanice Národního muzea (rings.birds.cz).  

Pro stanovení změn početnosti byly využity údaje z atlasového mapování ptactva Velké Prahy v letech 

1985 – 1989 (Fuchs & Mlíkovský 2001, Fuchs et al. 2002).  

 

Metodika  
 
Sledování ptactva bylo prováděno v uplynulých letech celoročně, zejména s důrazem na hnízdní 

období. Vzhledem k tomu, že zpracovatel inventarizace žije na úpatí Petřína od roku 2001, byly v tomto 

období uskutečněny řádově desítky návštěv lokality včetně několika sčítání na bodovém transektu. 

Toto sčítání bylo zopakováno i v hnízdní sezoně 2020 (duben, květen, červen), aby bylo možné 

posoudit současný stav a odhadnout početnost jednotlivých ptačích druhů. 

 

Výsledky   
 
V období 1985-2020 bylo na Petříně zjištěno minimálně 76 druhů ptáků.  Z tohoto počtu je 55 druhů 

hnízdících a 21 druhů se vyskytlo v období migrace nebo v zimě (jejich hnízdění nebylo prokázáno nebo 

jej vzhledem k jejich biotopovým nárokům nelze předpokládat).  U některých druhů došlo k poměrně 

významným změnám charakteru výskytu a početnosti. V roce 2020 byl zjištěn výskyt 56 druhů, z toho 

43 v kategorii hnízdící.  Dva druhy (dudek chocholatý a kalous pustovka) byly v roce 2020 na Petříně 

zjištěny vůbec poprvé.  
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Pro všechny hnízdící druhy byla porovnána početnost srovnáním dat z období 1985-1989 (Fuchs & 

Mlíkovský 2001) a 2016-2020 (viz obr. 1). V uvedeném období došlo u deseti hnízdících druhů 

k vymizení, u dalších 13 druhů pak k poklesu početnosti. Zvýšení početnosti bylo zaznamenáno u sedmi 

druhů a čtyři druhy nově zahnízdily. Početnost 20 druhů zůstala v podstatě beze změny (stabilní). Počet 

hnízdících druhů mezi roky 1985-1989 a 2016-2020 tedy poklesl o pět z 51 na 46.   

 
 Obr 1: Porovnání početnosti ptáků hnízdících na Petříně v období 1985-1989 (Fuchs & Mlíkovský 2001) 
a 2016-2020.  
 
 

 
 

Přehled zjištěných druhů  
 

Nepěvci  
 

Vrubozobí (Anseriformes)  
 
Nízký počet a malá rozloha vodních ploch v podstatě vylučuje výskyt většiny zástupců této skupiny na 

Petříně. Jediným hnízdícím druhem je tak naše nejběžnější kachna – kachna divoká (Anas 

platyrhynchos). Její hnízdění bylo zjištěno u jezírka v Kinského zahradě a u nádržky pod restaurací 

„Petřínské terasy“. Další druhy této skupiny přes Petřín pouze přeletují a nejsou zde uvedeni. Na 

petřínských vodních ploškách zatím nebyla zjištěna slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), jejíž 

početnost v Praze se v poslední dekádě výrazně zvýšila a pravidelně hnízdí např. na jezírku v nedaleké 

Valdštejnské zahradě. 



10 

 

Bahňáci (Charadriiformes)  
 
Z hlediska výskytu této skupiny převážně mokřadních druhů na Petříně platí totéž, co pro vrubozobé. 

Jediným druhem, který byl na Petříně několikrát zjištěn v průběhu tahu je sluka lesní (Scolopax 

rusticola).  

 

Šplhavci (Piciformes)  
 
Vzhledem k charakteru biotopu s množstvím starých vzrostlých doupných stromů a sadové zeleně je 

pro tuto skupinu Petřín důležitou lokalitou a šplhavci jsou zde početnou skupinou. Z 10 druhů 

vyskytujících se v ČR bylo na Petříně zjištěno 7 druhů. Nejhojnějším je strakapoud velký (Dendrocopos 

major), jehož početnost lze odhadnout na 15 párů. Dalším druhem vázaných na staré listnaté porosty 

je strakapoud prostřední (D. medius), jehož početnost na Petříně, stejně jako na celém území ČR roste. 

V období 1985-1989 je uváděno hnízdění 1 páru, v současnosti lze početnost odhadnout na 5 párů. 

Nejmenší druh našeho šplhavce, strakapoud malý (D. minor) je pouze vzácně zaznamenáván v 

mimohnízdním období. Populace žluny zelené (Picus viridis) dosahuje v Petřínských sadech zřejmě 

nejvyšší hustoty v rámci Prahy. Je to dáno jednak přítomností starých stromů vhodných ke hnízdění a 

zejména pak volnými plochami sekaných trávníků, které tento druh šplhavce využívá ke sběru potravy 

(žížaly, larvy brouků). Početnost žluny zelené od 80. let minulého století, kdy byla odhadnuta na 3 

hnízdící páry, vzrostla na současných 8 párů. Opačná situace nastala v případě druhého druhu naší 

žluny, žluny šedé (P. canus). V polovině minulého století byla běžným druhem pražských parků, o čemž 

svědčí údaje o hojně kroužkovaných mláďatech (archiv Kroužkovací stanice Národního muzea). Ještě v 

období 1985-1989 byla dokonce hojnější než žluna zelená – na Petříně hnízdily 4 páry oproti 3 párům 

žluny zelené. Po roce 2000 však již jako hnízdící druh zjištěna a 2 pozorování pocházejí pouze 

z mimohnízdního období. Příčiny vymizení tohoto druhu z Petřína, potažmo z celé Prahy, jsou nejasné.  

Největší evropský druh šplhavce, datel černý (Dryocopus martius), na Petříně nehnízdí a ani z minulosti 

nejsou zprávy o jeho výskytu. V posledních letech je pravidelněji pozorován v mimohnízdním období, 

zejména v zimě. Pravděpodobně se v tomto případě jedná o ptáky zalétající z Prokopského údolí, které 

je nejbližším pravidelným hnízdištěm datlů. Na území Velké Prahy v současnosti hnízdí 20-30 párů a 

početnost má vzestupný trend. Posledním druhem petřínských šplhavců je (resp. byl) náš jediný tažný 

zástupce této skupiny, krutihlav obecný (Jynx torquilla). V minulém století v petřínských sadech 

pravidelně hnízdil, po roce 2000 však již zjištěn nebyl.  
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Obr. 2: Místa pozorování strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) na Petříně v IV. - VI. 
(červené body – pozorování v roce 2020, modré body – pozorování v letech 2016-2019).  
 
 

 
 
 

Dravci (Accipitriformes)  
 
Jediným pravidelně hnízdícím zástupcem této skupiny je krahujec obecný (Accipiter nisus). Praha je 

jediným evropským velkoměstem, které hostilo početnou hnízdní populaci tohoto druhu přímo v 

intravilánu, včetně parků a zahrad přímo v centru. V posledních letech se ale početnost populace z 

nejasných příčin výrazně snížila. Jednou z možností úbytku jsou úhynu způsobené do skleněných 

překážek (protihlukové stěny, zastávky MHD atp.), jichž je krahujec častou obětí. Na Petříně v letech 

1985-1989 hnízdily 2 páry, v současné době zřejmě již pouze nepravidelně 1 pár. Pravidelně se stále 

vyskytuje na průtahu a v zimě. Příbuzný jestřáb lesní (Accipiter gentilis), který hnízdí ve větších lesních 

celcích a parcích v okrajových částech Prahy se na Petříně vyskytuje pouze nepravidelně v mimohnízdní 

době. Pravidelně se vyskytujícím, ale nehnízdícím druhem je káně lesní (Buteo buteo), která bývá 

nejčastěji pozorována v podzimním období v prostoru Seminářské zahrady. 
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Obr. 3: Místa pozorování krahujce obecného (Accipiter nisus) na Petříně v IV. - VII. (červené body – 
pozorování v roce 2020, modré body – pozorování v letech 2016-2019).  
 

 

 
 
 

Sokoli (Falconiformes)  
 
Pravidelně se vyskytujícím druhem sokolovitého dravce je poštolka obecná (Falco tinnunculus). Hnízdí 

téměř na všech sakrálních stavbách a dalších velkých budovách v těsném okolí Petřína (Strahovský 

klášter, Pražský hrad, malostranské kostely).  

 

Hrabaví (Galliformes)  
 
Pravidelně hnízdícím druhem je bažant obecný (Phasianus colchicus), který se vyskytuje zejména v 

oblasti klášterní zahrady u nemocnice Milosrdných sester a Seminářské zahrady v početnosti cca 2 

„párů“ (samic). V roce 2013 se v prostoru Strahovské a Seminářské zahrady vyskytovaly i koroptve 

polní (Perdix perdix). Jednalo se ale o ptáky, kteří zde byli vypuštěni. Petřín je pro tento druh otevřené 

zemědělské krajiny naprosto nevhodným biotopem. S dalším druhem hrabavých, křepelkou polní 

(Coturnix coturnix), se můžeme v prostoru Petřína setkat za jarního tahu, zejména v květnu. V noci 

táhnoucí křepelky se ozývají charakteristickým voláním a občas lze i uprostřed noci zaslechnout ptáky 

volající ze střech malostranských domů.  
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Kukačky (Cuculiformes) 
 
V letech 1985-1989 je uváděno hnízdění jednoho „páru“. Po roce 2000 byla pozorována pouze jednou - 

12.5.2019  se ozýval samec v Lobkovické zahradě. V tomto případě však šlo zjevně o protahujícího 

jedince. 

 

Sovy (Strigiformes)  
 
Jediným pravidelně hnízdícím druhem této skupiny na Petříně je puštík obecný (Strix aluco). Jeden pár 

této sovy je každoročně zjišťován v prostoru Lobkovické zahrady a několikrát zde byla pozorována i 

vyvedená mláďata. V minulém století je jako hnízdící uváděn kalous ušatý (Asio otus), který ale po roce 

2000 na Petříně nebyl zjištěn. V říjnu 2020 byl v Seminářské zahradě pozorován 1 ex. kalouse pustovky 

(Asio flammeus) (P. Marhoul in verb.), což je vůbec první pozorování tohoto druhu na Petříně. Zjevně 

se jednalo o ptáka odpočívající zde v průběhu migrace. 

 

Měkkozobí (Columbiformes)  
 
Dva druhy hnízdících holubovitých patří zároveň i k nejhojnějším a nejpočetnějším ptačím druhům 

Petřína. Zatímco hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) byla hojná již v 80. letech 20. století, 

hnízdění holuba hřivnáče (Columba palumbus) je záležitostí posledních desetiletí. Ještě v letech 1985-

1989 na Petříně hnízdil pouze 1 pár, v současné době je to již kolem 50 párů. Holubi hřivnáči běžně 

hnízdí i na solitérních stromech v malostranských ulicích a dvorech. V letech úrody žaludů se na podzim 

před odletem shromažďují ve velkých počtech – např. koncem září 2018 cca 1000 ex. v Lobkovické 

zahradě.  

 

Svišťouni (Apodiformes) 
 
Jediný zástupce této skupiny, rorýs obecný (Apus apus), nad Petřínem pravidelně loví potravu a  

hnízdí na vyšších budovách v širším okolí.  

 

Srostloprstí (Coraciiformes) 
 

Výskyt tohoto žádného zástupce této skupiny nebyl na Petříně nikdy v minulosti zjištěn. Historicky 

první pozorování pochází ze 14. června 2020, kdy byl pozorován 1 ex. dudka chocholatého (Upupa 

epops) u zahrady Květnice. Tento výskyt zjevně souvisí se zvyšující se početností dudka v okolí Prahy a 

na jejím okraji v posledních 5 letech.   
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Pěvci (Passeriformes)  
 
Konipasovití (Motacilidae) 
 
V 80. letech minulého století je jako hnízdící s početností 6 párů udáván konipas bílý (Motacilla alba), 

který ale v současnosti nehnízdí. Po roce 2000 bylo výjimečně zjištěno hnízdění konipasa horského (M. 

cinerea) – 1 pár úspěšně vyhnízdil v roce 2006 v kamenné stěně u jezírka v Kinského zahradě.  

 

Vlaštovkovití (Hirundinidae) 
 
Oba naše synantropní druhy, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a jiřička obecná (Delichon urbicum), 

hnízdí v okolí Petřína a je možné pozorovat jedince lovící potravu nad jeho svahy (zejména v 

Seminářské zahradě). Kolonie cca 15 párů jiřiček hnízdí v Mostecké ulici č.p. 18. V roce 2018 zahnízdil 

pod obloukem Karlova Mostu u můstku z Lužického semináře na Kampu; v roce 2020 zde již hnízdilo 7 

párů. Vlaštovky obecné hnízdí v počtu cca 15 párů v průjezdech a dvorech malostranských domů. 

V počtu desítek ex. loví oba druhy potravu nad Petřínem (především v Seminářské zahradě) před 

odletem v srpnu a září. 

 
Pěvuškovití (Prunellidae)  
 
Pěvuška modrá (Prunella modularis) v současnosti hnízdí na Petříně pouze vzácně v počtu 2-4 párů. V 

80. letech minulého století byla početnost odhadnuta na 12 párů. Jednotliví ptáci v lokalitě i přezimují.  

 
Střízlíkovití (Troglodytidae)  
 
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) je pravidelně hnízdícím druhem v počtu cca 6 párů.  

Početněji i protahuje a zimuje.  

 
Lejskovití (Muscicapidae)  
 
Na Petříně hnízdící několik druhů této početné čeledi pěvců. Jedním z nejhojnějších je červenka  

obecná (Erithacus rubecula), hnízdící v počtu cca 15 párů. Hojně protahuje a zimuje. V roce 2014 byla 

početnost zimujících ptáků odhadnuta na nejméně 25 jedinců. Dalšími pravidelnými hnízdiči jsou oba 

druhy našich rehků. Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) je hnízděním vázán na lidské stavby, 

především v okolí Petřína. Pravidelně ale hnízdí i v prostoru kolem rozhledny a dalších stavbách. 

Dospělí ptáci a především vyvedená mláďata využívají travnaté plochy jako potravní základnu. 

Početnost rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) v průběhu posledních 20 let na Petříně výrazně 

vzrostla, stejně jako v celé Praze. V současnosti zde hnízdí více než 10 párů, oproti 3 párům v 80. letech 

minulého století. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), který je jako pravidelně hnízdící druh uváděn 
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již starými autory v 19. a na počátku 20. století a ještě v 80. letech minulého století hnízdil 1 pár, 

z Petřína na přelomu tisíciletí vymizel a v letech 2001-2019 nebyl vůbec zjištěn. Při inventarizaci v roce 

2020 však byli zjištěni 3 zpívající samci v Kinského zahradě.  Ze skupiny „pravých“ lejsků (rody 

Muscicapa a Ficedula) se vyskytují 3 druhy, vázané především na starší vrcholové porosty. Lejsek šedý 

(Muscicapa striata) již hnízdí pouze v počtu cca 2 párů (oproti 6 párům v 80. letech). Podobně poklesla i 

početnost lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca). Naopak lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) není v 

80. letech na Petříně vůbec udáván, v současnosti hnízdí 2-4 páry.  

 

Obr. 4: Místa pozorování zpívajících samců slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Petříně v V. - 

VI. 2020 (v období 2016-2019 nebyl druh zjištěn). 
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Obr. 5: Místa pozorování lejska šedého (Muscicapa striata) na Petříně v V. - VII. (červené body – 
pozorování v roce 2020, modré body – pozorování v letech 2016-2019).  
 

 

 

 
Obr. 6: Místa pozorování zpívající samců lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na Petříně v IV. - VI. 
(červené body – pozorování v roce 2020, modré body – pozorování v letech 2016-2019).  
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Obr. 7: Místo pozorování zpívajícího samce lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) na Petříně v V. 
2017. 
 
 

 
 
 
Drozdovití (Turdidae)  
 
Ze skupiny velkých drozdů (rod Turdus) hnízdí na Petříně 2 druhy – kos černý (Turdus merula), který je 

zde jedním z nejhojnějších ptačích druhů a drozd zpěvný (Turdus philomelos). Zatímco početnost kosa 

černého je od 80. let minulého století v podstatě stabilní, u drozda zpěvného došlo k výraznému 

poklesu početnosti. V současné době hnízdí 10-15 párů, oproti 76 párům v období před 40 lety. Kos 

černý na Petříně početně i zimuje. Další dva druhy této čeledi – drozd kvíčala (Turdus pilaris) a drozd 

cvrčala (Turdus iliacus) se vyskytují pouze na průtahu a v zimě. Zvláště početná je kvíčala, jejíž 

početnost může v některých letech dosáhnout až stovek jedinců, živících se především na nesklizených 

jablkách v Seminářské a Strahovské zahradě.  

 
Pěnicovití (Sylviidae)   
 
Nejpočetnější čeleď pěvců hnízdících na Petříně je zastoupena 9 druhy. Silně ubývajícím druhem je 

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina). V 80. letech minulého století hnízdilo 8 párů, v současnosti již 

pouze nepravidelně 1 pár. Na Petříně byly zaznamenány 3 druhy pravých pěnic (rod Sylvia) – pěnice 

černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (S. borin) a pěnice pokřovní (S. curruca). Zatímco 

početnost pěnice černohlavé a pokřovní od 80. let na Petříně mírně vzrostla na současných cca 50 resp. 

12 párů, pěnice slavíková je zaznamenávána pouze vzácně. Poměrně hojný je budníček menší 

(Phylloscopus collybita), jehož početnost lze odhadnout na 30 párů, což je srovnatelné se stavem z 
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období před 40 lety. U dalších dvou druhů, budníčka většího (Phylloscopus trochilus) a budníčka lesního 

(P. sibilatrix), došlo k silnému poklesu početnosti. U prvního ze zmíněných druhů z 6 párů v 80. letech 

na 2 páry v současnosti, u druhého je hnízdění pouze nepravidelné (před 40 lety hnízdily cca 4 páry). 

Zajímavá situace nastala u obou druhů našich králíčků. U králíčka obecného (Regulus regulus) došlo k 

poklesu početnosti z cca 6 párů v 8. letech na 2 v současnosti. Naopak králíček ohnivý (Regulus 

ignicapilla) se stal nově hnízdícím druhem, který v 80. letech jako hnízdící vůbec nebyl zjištěn a v roce 

2018 již na Petříně hnízdily min. 3 páry.  

 
Mlynaříkovití (Aegithalidae)  
 
Populace mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) je na Petříně dlouhodobě stabilní  

s početností kolem 5 hnízdících párů. 

 
Sýkorovití (Paridae)  
 
Na Petříně hnízdí 4 druhy sýkor. Sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Cyanistes  

caerules) jsou nejhojnějšími ptačími druhy na této lokalitě s dlouhodobě stabilní početností. Stabilní 

zůstává i početnost sýkory babky (Poecile palustris), která je vázána především na starší listnaté 

porosty, jejichž zastoupení se zvyšuje. Oproti 80. letům minulého století bylo nově zjištěno hnízdění 

sýkory uhelníčka (Periparus ater), který je vázán na ostrůvky jehličnanů v Seminářské a Kinského 

zahradě.  

 
Brhlíkovití (Sittidae)  
 
Brhlík lesní (Sitta europaea) je hojně hnízdící, celoročně se vyskytující ptačí druh se stabilní  

početností. Na Petříně hnízdí kolem 15 párů.  

 
Šoupálkovití (Certhiidae)  
 
Na Petříně hojně hnízdí oba druhy našich šoupálků. Vzhledem k převládajícím starším listnatým 

porostům lze šoupálka krátkoprstého označit za druh typický pro Petřín s početností 15 párů. 

Početnost šoupálka dlouhoprstého lze odhadnout na 8 párů.  

 
Ťuhýkovití (Laniidae)  
 
V minulosti na Petříně hnízdil náš nejrozšířenější zástupce této čeledi, ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

Ještě počátkem 90. let minulého století bylo zjištěno hnízdění jednoho páru v šípkovém keři v 

Seminářské zahradě. V současnosti již tento druh na Petříně nehnízdí.  
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Krkavcovití (Corvidae)  
 
Na Petříně byly zaznamenány 4 druhy krkavcovitých ptáků. Hojně hnízdí a celoročně se vyskytuje sojka 

obecná (Garrulus glandarius) a straka obecná (Pica pica). Kavka obecná (Corvus monedula) hnízdí v 

okolní zástavbě a Petřín využívá jako potravní stanoviště. Podobně i havran polní (Corvus frugilegus), 

jehož hnízdní kolonie se nachází na Hradčanech (park Charlotty Masarykové). V podzimním a zimním 

období je početnost těchto druhů navýšena o zimující jedince přilétající ze severovýchodu.  

 
Špačkovití (Sturnidae)  
 
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) je pravidelně hnízdící druh se stabilní početností kolem 20 párů.  

 
Vrabcovití (Passeridae)  
 
Populace obou druhů našich vrabců na Petříně resp. Malé Straně prodělaly v posledních desetiletích 

zajímavý vývoj. Dříve velmi hojný vrabec domácí (Passer domesticus) na Petříně zcela vymizel, i když 

cca do roku 2005 se několik desítek jedinců vyskytovalo v křovinách kolem Strahovského kláštera, u 

dolní stanice lanovky atp. Stejný osud potkal i populaci na Kampě a dalších místech Malé Strany. 

Posledních několik (cca 10-15) vrabců domácích se vyskytuje v Besední ulici a na Dražického náměstí u 

Karlova mostu Naopak se začala zvyšovat početnost vrabce polního (Passer montanus), který byl dříve 

na Petříně nehojný. V roce 2020 hnízdilo v budkách v klášterní zahradě u Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského 5-6 párů.  

 
Pěnkavovití (Fringillidae)  
 
Vůbec nejpočetnější čeleď pěvců vyskytujících se na Petříně je zastoupena 10 druhy, z toho jsou ale 

pouze 4 druhy hnízdící. Nejhojnějším druhem je pěnkava obecná (Fringilla coelebs), i když její 

početnost v posledních desetiletích výrazně poklesla. Stejný pokles byl zaznamenán i u zvonka 

zeleného (Chloris chloris). Hnízdění 4 druhů, pravidelně zjišťované v 70. a 80. letech (zvonohlík zahradní 

Serinus serinus, konopka obecná Acanthis cannabina, hýl obecný Pyrrhula pyrrhula a čečetka zimní 

Acanthis flammea), nebylo v současnosti vůbec zaznamenáno. Stabilní je početnost dlaska 

tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes) a stehlíka obecného (Carduelis carduelis). 

V mimohnízdním období a v zimě je zjišťován čížek lesní.  
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Tab. 1: Početnost (v párech) ptačích druhů hnízdících na Petříně v letech 1985-1989 (A), v letech 2016-
2020 (B), výskyt v roce 2020 (C) a srovnání výskytu v období 1985-1989 (Fuchs & Mlíkovský 2001) a 
2016-2020 (D). (++ označuje silný vzestup, + vzestup, 0 stabilní početnost, - pokles, - - silný pokles, N - 
nově hnízdící druh, EX – vymizelý druh). V sloupci „Status“ je uveden charakter výskytu druhu (B - 
hnízdící, M – nehnízdící, zalétající). V sloupci ohrožení je před lomítkem uvedeno zařazení druhu do 
kategorií Vyhlášky č. 395/1992 Sb.: SO – silně ohrožený, O – ohrožený, za lomítkem kategorie 
červeného seznamu ohrožených druhů (Šťastný et al 2017): EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř 
ohrožený.  
 

České jméno Vědecké jméno  Ohrožení Status A B C D 

Kachna divoká Anas platyrhynchos  B 0 2-4 A N 

Jestřáb lesní Accipiter gentilis O/VU M     N   

Krahujec obecný  Accipiter nisus SO/VU B 2 0-1 A  - 

Káně lesní Buteo buteo  M     A   

Poštolka obecná Falco tinnunculus  M     A   

Koroptev polní Perdix perdix O/NT M     N   

Bažant obecný Phasianus colchicus  B 2 1-2 A 0 

Sluka lesní Scolopax rusticola O/VU M     N   

Holub hřivnáč Columba palumbus   B 1 40-50 A  ++ 

Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto  B 45 20-40 A 0 

Kukačka obecná Cuculus canorus  B 1 0 N EX 

Puštík obecný Strix aluco  B 1 1 A 0 

Kalous ušatý Asio otus  B 1 0 N EX 

Kalous pustovka Asio flammeus SO/- M     A   

Rorýs obecný Apus apus O/- M     A   

Dudek chocholatý Upupa epops SO/EN M     A   

Žluna šedá Picus canus -/VU B 4 0 N EX 

Žluna zelená Picus viridis  B 3 5-8 A   

Datel černý Dryocopus martius  M     N   

Strakapoud prostřední Dendrocopos medius O/VU B 1 3-5 A   

Strakapoud velký Dendrocopos major  B 12 15-20 A  + 

Strakapoud malý Dendrocopos minor -/VU M     N   

Skřivan polní Alauda arvensis  M     A   

Vlaštovka obecná Hirundo rustica O/NT M     A   

Jiřička obecná Delichon urbicum -/NT M     A   

Konipas bílý Motacilla alba  B 6 0 N EX 

Konipas horský Motacilla cinerea  M     N   

Střízlík obecný Troglodytes troglodytes  B 6 4-6 A 0 

Pěvuška modrá Prunella modularis  B 12 2-4 A  -- 

Červenka obecná  Erithacus rubecula  B 22 10-15 A 0 

Slavík obecný  Luscinia megarhynchos O/- B 1 0-3 A 0 

Rehek domácí Phoenicurus ochruros  B 11 10-15 A 0 

Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus  B 3 10-15 A  ++ 

Kos černý Turdus merula  B 138 40-60 A  - 
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České jméno Vědecké jméno  Ohrožení Status A B C D 

Drozd kvíčala Turdus pilaris  M     A   

Drozd zpěvný Turdus philomelos  B 76 10-15 A  -- 

Drozd cvrčala Turdus iliacus SO/- M     A   

Sedmihlásek hajní Hippolais icterina  B 8 0-1 A  -- 

Pěnice pokřovní Sylvia curruca  B 10 10-15 A 0 

Pěnice slavíková Sylvia borin  B 6 1-2 A  -- 

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla  B 47 40-60 A 0 

Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix  B 4 0-2 N  - 

Budníček menší  Phylloscopus collybita  B 33 30-50 A 0 

Budníček větší Phylloscopus trochilus  B 6 1-2 A  -- 

Králíček obecný Regulus regulus  B 9 1-2 A  -- 

Králíček ohnivý Regulus ignicapilla  B 0 2-4 A N 

Lejsek šedý Muscicapa striata O/- B 6 2-3 A  -- 

Lejsek bělokrký Ficedula albicollis -/NT B 0 2-4 A N 

Lejsek černohlavý  Ficedula hypoleuca -/NT B 5 0-1 N  - 

Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus  B 5 4-6 A 0 

Sýkora uhelníček Periparus ater  B 0 0-1 A N 

Sýkora babka Parus palustris  B 8 5-10 A 0 

Sýkora modřinka Parus caeruleus  B 63 40-60 A 0 

Sýkora koňadra Parus major  B 103 40-60 A 0 

Brhlík lesní  Sitta europaea  B 19 10-15 A 0 

Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris  B 5 5-10 A 0 

Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactylla  B 11 10-15 A 0 

Ťuhýk obecný Lanius collurio O/NT B 1 0 N EX 

Sojka obecná Garrulus glandarius  B 6 4-8 A 0 

Straka obecná Pica pica  B 2 4-8 A  + 

Kavka obecná  Corvus monedula SO/NT M     A   

Havran polní Corvus frugilegus -/VU M     A   

Krkavec velký Corvus corax  M     N   

Špaček obecný Sturnus vulgaris  B 22 15-20 A 0 

Vrabec domácí Passer domesticus  B 99 0 N N 

Vrabec polní  Passer montanus  B 2 8-12 A  ++ 

Pěnkava obecná Fringilla coelebs  B 97 20-30 A  -- 

Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla  M     N   

Zvonohlík zahradní Serinus serinus  B 9 0 N EX 

Zvonek zelený Carduelis chloris  B 37 10-15 A  -- 

Stehlík obecný Carduelis carduelis  B 4 5-10 A 0 

Čížek lesní Carduelis spinus  M     A   

Konopka obecná Carduelis cannabina  B 2 0 N EX 

Čečetka zimní Carduelis flammea -/NT B 3 0 N EX 

Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula  B 2 0 N EX 

Dlask tlustozobý C. coccothraustes  B 14 10-15 A 0 
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1. Metodika 

1.1. Použité metody průzkumů 

Průzkum obojživelníků probíhal po celém území přírodní památky s důrazem na přítomné vodní 

plochy. Obojživelníci byli vyhledáváni vizuálně (dospělci nápadných druhů, snůšky žab, pulci) a 

s použitím herpetologické sítě (dospělci a larvální stádia skrytě žijících druhů). Cílený průzkum 

obojživelníků proběhl v termínech 8.4., 8.5., 1.6. a 22.7.2020, pozornost především jedincům 

v terestrické fázi života byla věnována i v rámci souběžně probíhajícího entomologického průzkumu 

v termínech: 30.4., 19.5., 9.6., 30.6., 6.8. a 25.8.2020. 

1.2. Zpracovatelé průzkumu 

Průzkum zpracoval P. Marhoul (Beleco) 

1.3. Použité zkratky  

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 

VU, NT – kategorie ohrožení podle Červeného seznamu ohrožených druhů obratlovců: 

zranitelný, téměř ohrožený 

EVL – evropsky významná lokalita 

NDOP – nálezová databáze ochrany přírody 

PP – přírodní památka 

SO, O – kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.: silně ohrožený, 

ohrožený 

2. Přehled dosavadních průzkumů 

 Zoologický průzkum velké Prahy realizovaný J. Čihařem (1980) 

 Kartotéka V. Zavadila 

 Mapování rozšíření obojživelníků koordinované internetovým portálem Biolib 

 jednotlivé nesystematicky sbírané údaje uvedené v databázi NDOP spravované Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR 

3. Výsledky 

Tabulka výskytu druhů: 

Druh Datum Lokalizace 
Početnost 
(stádium) 

ZCHD/ČS Poznámky 

Bufo bufo, 
ropucha 
obecná 

8.4.2020 Jezírko „U lachtana“, 
50.0792783N, 
14.3985433E 

nižší desítky 
dospělců 

O/VU Většina 
v amplexu, ca 10 
jedinců je 
mrtvých 
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Druh Datum Lokalizace 
Početnost 
(stádium) 

ZCHD/ČS Poznámky 

8.4.2020 Jezírko pod 
vodopádem, 
50.0778222N, 
14.3981519E 

nižší desítky 
dospělců 

 Většina 
v amplexu, 3 
mrtví jedinci 

24.4.2020 50.0784286N, 
14.3957458E 

1 dospělec na 
cestě 

  

8.5.2020 Jezírko „U lachtana“ 8 dospělců   

8.5.2020 Jezírko pod 
vodopádem 

12 dospělců   

1.6.2020 Jezírko „U lachtana“ stovky pulců   

1.6.2020 Jezírko pod 
vodopádem 

stovky pulců   

30.6.2020 50.0798175N, 
14.3978675E 

jedinec v zemní 
entomologické 
pasti 

  

30.6.2020 50.0853425N, 
14.4001931E 

1 dospělec   

22.7.2020 Jezírko „U lachtana“ jednotlivě pulci 
těsně před 
metamorfózou 

  

22.7.2020 Jezírko pod 
vodopádem 

jednotlivě pulci 
těsně před 
metamorfózou 

  

 

Komentář k nálezům 

Populace ropuchy obecné v PP Petřín dosahuje početnosti nejméně vyšších desítek až nižších stovek 

jedinců. Rozmnožování druhu probíhá v přítomných vodních plochách v Kinského zahradě. Obě zde 

přítomné vodní plochy (jezírko „ U lachtana“ a jezírko pod vodopádem) mají podobný charakter – 

umělé nádrže se skalnatými břehy a absencí, nebo minimem vodní vegetace. Z hlediska 

rozmnožování ropuchy jsou suboptimální. V terestrické fázi se ropuchy pohybují po celém území 

přírodní památky. 

4. Porovnání s předchozími průzkumy a celkové zhodnocení 

V rámci aktuálního průzkumu byl nalezen pouze jeden druh obojživelníka – ropucha obecná. V území 

se jedná se o nejčastěji nacházený druh doložený již ze 70. let minulého století (Čihař 1981).  

Kromě ropuchy obecné byly v minulosti nalezeny různými autory tři další druhy obojživelníků. 

Čolek obecný – Lissotriton vulgaris  SO/VU 

Výskyt druhu na území Petřína z roku 1977 bez bližších pozorností obsahuje kartotéka Dr. V. Zavadila 

(uloženo v NDOP). V dalších letech nebyl čolek obecný na Petříně zaznamenán. V rámci aktuálního 

průzkumu byl druh opakovaně neúspěšně hledán pomocí herpetologické sítě v obou vodních 

plochách v průběhu května, června a července.  

Skokan štíhlý – Rana dalmatina  SO/NT 
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Ojedinělý nález druhu uvádí Čihař z jezírka na Petříně z roku 1971 (Čihař 1981) s poznámkou, že 

v následujících letech již nebyl zjištěn. Recentně je hlášen nález jedné snůšky z Kinského zahrady 

z roku 2009 (Miller in NDOP).  

Skokan hnědý – Rana temporaria -/VU 

Databáze NDOP a webový portál Biolib obsahují z území přírodní památky dva nálezy vždy jednoho 

jedince skokana hnědého. V březnu 2014 pozoroval a fotograficky zdokumentoval jednoho jedince 

mezi ropuchami v jezírku pod vodopádem A. Funk (Biolib). V srpnu 2018 pozoroval J. Rychlý v rámci 

monitoringu plcha velkého jednoho skokana hnědého ve Velké Strahovské zahradě (NDOP).  

V rámci aktuálního průzkumu nebyl zaznamenán výskyt žádného z komplexu hnědých skokanů. 

Populace obou druhů v území jsou pravděpodobně málopočetné s výskytem jedinců v terestrické fázi 

života. Rozmnožování zde neprobíhá vůbec, nebo jen ojediněle.   

Celkové zhodnocení 

Z hlediska cílové skupiny nepředstavuje PP Petřín příliš významnou lokalitu. Pravidelně se zde 

vyskytuje a rozmnožuje pouze ropucha obecná (Bufo bufo), která patří k našim nejhojnějším a 

nejrozšířenějším druhům schopným osidlovat nejrůznější otevřené biotopy včetně intravilánů velkých 

měst. Výskyt dalších dvou druhů (skokan hnědý Rana temporaria a skokan štíhlý Rana dalmatina) je 

ojedinělý a uvedené druhy se zde pravděpodobně nerozmnožují nebo jen zřídka. Potenciálně 

ohrožujícím faktorem může být častá seč travních porostů v území.  

5. Použité prameny  

Baruš V. & Oliva O. [eds] (1992): Obojživelníci-Amphibia. Fauna ČSFR. Academia Praha. 

Čihař J. (1981): Zoologický výzkum Velké Prahy se zřetelem k urbanizačním faktorům (ryby, 

obojživelníci, plazi). Závěrečná tematická práce resortního výzkumného úkolu R 

21/730, Národní muzeum v Praze, msc. (údaje zadané do NDOP) 

Jeřábková L., Zavadil V. (2020): Atlas rozšíření obojživelníků České republiky. Agentura AOPK 

ČR, Praha, 107 str. 

Maštera J., Zavadil V. & Dvořák J. (2015): Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky. 

Academia, Praha. 

Vojar J., Anděl P., Solský M. & Rozínek R. [eds] (2014): Ochrana vybraných druhů ex situ v 

souvislosti s investičními záměry. Metodická příručka. Powerprint s.r.o., Praha. 

Certifikovaná metodika (MŽP ČR). 

Zavadil V., Sádlo J. & Vojar J. (2011): Biotopy našich obojživelníků a jejich management. AOPK 

ČR, Praha. 
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1. Úvod 

Základní údaje o PP Petřín: 

Rozloha:  52,7799 ha 

Předmět ochrany: vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk s lesními 

porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin; 

populace roháče obecného (Lucanus cervus) a jeho biotopy; parkově upravený prostor s četnými 

věkovitými stromy a jejich artefakty, keřovými skupinami, rostlinami a živočichy včetně druhů v 

zájmu Evropského společenství a zvláště chráněných druhů, přičemž je brán zřetel na zachování 

kulturně-estetické hodnoty historických zahrad a parků 

Překryv s EVL:  Praha – Petřín, CZ0113773 

Předmět ochrany EVL: evropsky významný druh roháč obecný (Lucanus cervus) a jeho biotopy 
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2. Přírodní poměry 

Studované území se rozkládá na svazích Petřína v samém historickém centru Prahy. Zahrnuje 

Strahovskou zahradu, Lobkovickou zahradu, Seminářskou zahradu, Petřínské sady a zahradu 

Kinských. V současnosti lokalita slouží jako park se sítí cest a mnoha kulturními a sakrálními stavbami 

a je velmi hojně navštěvována. Navzdory dlouhodobé a intenzivní lidské přítomnosti se zde zachovalo 

mnoho přírodě blízkých prvků. Toto zejména platí pro výše položené partie, které nebyly ve 

středověku kultivovány.  

Území má pestrý geologický podklad. V nižší části území se vyskytují ordovické břidlice, temeno 

Petřína je pak tvořeno jílovci, pískovci a opukami. Pískovce jsou rozbrázděny erozními rýhami, níže po 

svahu se nachází jejich zazemněná suť. Na kontaktu břidlic a pískovců vyvěrají ve svahu vydatné 

prameny, které byly dříve jímány a využívány jako zdroj pitné vody. Půdy jsou v horní části převážně 

mělké, kamenité až písčité, vzniklé zvětráváním pískovců, ve skalnatých partiích pak nevyvinuté půdy 

typu rankerů. Ve svazích se nacházejí oligotrofní až mezotrofní hnědozemě hlinitopísčité a 

písčitohlinité. V zahloubených terénních útvarech jsou půdy úživnější s vyšší vlhkostí. Ve spodních 

částech svahů se uplatňují hlinitá svahová deluvia se sprašovou příměsí. 

Geomorfologicky náleží Petřín k okrsku Pražská kotlina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 198 - 

326 m n. m. Klimaticky jde o teplou oblast T2, biogeograficky o region 1.2 Řipský.  Dle 

fytogeografického členění ČR patří území do oblasti České termofytikum, okrsku 10 Pražská plošina. 

Potenciální vegetaci (Neuhäuslová, 1998) zde představuje většinou černýšová dubohabřina 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum), na náhorní plošině lipové doubravy (Tilio-Betuletum), na malých 

plochách ojediněle mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum) a na pískovcových výchozech 

bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae).  

Popis vegetace 

Vegetace je velmi rozmanitá a odráží pestrou geologickou i půdní skladbu, stejně jako různorodé 

obhospodařování a míru lidského využívání. Na mělčích půdách a v okolí pískovcových výchozů jsou 

zachovány fragmenty acidofilních bikových doubrav s dubem zimním (Quercus petraea agg.), bikou 

bělavou (Luzula luzuloides), lipnicí hajní (Poa nemoralis), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis) a 

jestřábníkem zedním, savojským a Lachenalovým (Hieracium murorum, H. sabaudum, H. lachenalii). 

Na skalkách rostou rozchodník veliký (Hylotelephium maximum) a skalník celokrajný (Cotoneaster 

integerrimus) nejasného původu.  

Na hlubších půdách se vyskytují do různé míry degradované hercynské dubohabřiny s dubem zimním 

(Quercus petraea agg.), habrem obecným (Carpinus betulus), javory mléčem, klenem a babykou (Acer 

platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), lípou srdčitou 

(Tilia cordata), dřínem jarním (Cornus mas), jírovcem maďalem (Aesculus hippo-castanum), ořešákem 

královským (Juglans regia). V podrostu se nacházejí bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík 

mnohokvětý a vonný (Polygonatum multiflorum a P. odoratum), pýrovník psí (Elymus caninus), 

strdivka nící (Melica nutans), hrachor jarní (Lathyrus vernus). Vzácně byla zjištěna lilie zlatohlávek 

(Lilium martagon), dymnivka bobovitá a nízká (Corydalis intermedia a C. pumila), oměj vlčí mor 

(Aconitum lycoctonum) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). 

 V degradovaných lesích jsou v podrostu hojné nepůvodní keře pámelník bílý (Symphoricarpos albus), 

tavolník (Spiraea sp.), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) nebo šeřík obecný (Syringa 
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vulgaris) i nepůvodní a ruderální druhy bylin jako kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský 

(Geum urbanum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), krabilice mámivá (Chaerophyllum 

temulum), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) či invazní netýkavka malokvětá (Impatiens 

parviflora). Masivně se šíří česnek podivný (Allium paradoxum). 

Mezi porosty dřevin se vyskytují menší loučky a na plochách 2 a 4 pak i větší plochy extenzivních 

sadů. Plošně převládají degradované travní porosty, nicméně nacházejí se zde i poměrně druhově 

bohaté a zachovalé louky. Na živinami chudších stanovištích rostou např. třeslice prostřední (Briza 

media), bika ladní (Luzula campestre), hvozdík kartouzek a kropenatý (Dianthus carthusainorum a D. 

deltoides), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum);  na úživnějších pak sveřep vzpřímený (Bromus 

erectus), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), šalvěj luční (Salvia pratensis), prvosenka jarní 

(Primula veris) a i další teplomilné elementy jako strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), 

kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ovsíř luční (Helictorichon pratense) nebo jahodník trávnice 

(Fragaria viridis). 

Hojně se na okrajích cest a synantroních stanovištích vyskytují ruderální druhy a různé plevele. Mezi 

nimi i vzácnější teplomilné prvky jako blín černý (Hyoscyamus niger) a pak i stepní a skalní druhy jako 

mochna přímá (Potentilla recta) nebo ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens). 

Zdroje informací: Bratka a kol. 2011, SDO pro EVL Praha – Petřín 
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3. Metodika 

Botanický průzkum byl proveden na celé ploše přírodní památky, s výjimkou nepřístupné plochy 0. 

Lokalita byla navštívena 9. 3., 9. 4., 15. 5., 3. 6. a 23. 7., tj. tak, aby byl zaznamenán jarní i letní aspekt. 

Území bylo rozděleno na dílčí plochy 0 (nepřístupný JZ cíp, ve kterém průzkum neprobíhal), 1 

(Kinského zahrada), 2 (Z část Kinského zahrady), 3 (Petřínské sady a Lobkovická zahrada) a 4 

(Seminářská zahrada). Zvláštní zřetel byl při průzkumu kladen na ochranářsky významné druhy 

(chráněné, regionálně významné, invazní); do průzkumu nebyly zahrnuty záhony a intenzivní 

zahradnické výsadby. Položky budou deponovány v herbáři CB. 

Použitá nomenklatura:  

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds.] (2019): Klíč 

ke květeně České republiky. Academia, Praha.  

 

4. Charakteristika dílčích ploch 

Číslo 

DP 

Název, 

lokalizace 

Vým. 

v ha 

Stanoviště Charakter vegetace Stávající péče 

0 nepřístupná 

JZ část  

1,9 zahrádkářská kolonie, 

soukromá zahrada 

louky s výsadbou stromů, 

záhony 

neznámá 

1 Kinského 

zahrada 

15,4 park na JV svahu 

Petřína 

mozaika menších trávníků, 

dubohabřin, zarůstajícího 

parku a zahradnické výsadby 

kosení trávníků, 

zahradnická údržba  

2 Z část 

Kinského 

zahrady 

4,4 park na JV svahu 

Petřína 

sad ořešáků a ovocných 

dřevin, louky a vegetace 

plevelů 

kosení trávníků, 

výsadba dřevin, 

zahradnická údržba  

3 Petřínské 

sady a 

Lobkovická 

zahrada 

19,4 les na V až S svazích 

Petřína 

převládají dubohabřiny, bikové 

doubravy a park, pouze 

maloplošně trávníky 

zahradnická 

údržba, kosení 

trávníků 

4 Seminářská 

zahrada 

11,6 sad na V a JV svahu 

Petřína 

louky se sadem ovocných 

dřevin, na JV svahu mandloně 

kosení trávníků, 

údržba sadu 
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5. Floristické soupisy taxonů ve vymezených dílčích plochách  

Jméno taxonu České jméno 

Výskyt v dílčích 

plochách Poznámka 

1 2 3 4 

Abies grandis jedle obrovská   *    

Acer campestre javor babyka *  * *   

Acer platanoides javor mléč * * * *   

Acer pseudoplatanus javor klen * * *    

Acer negundo javor jasanolistý   *    

Acinos arvensis pamětník rolní *      

Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor   5 ks  
 

Acorus calamus puškvorec obecný   * * u rybníčku 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha   * *   

Aesculus hippocastanum jírovec maďal  * *    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský *   *   

Agrostis capillaris psineček obecný  *     

Achillea millefolium agg. řebříček obecný agg. * * * *   

Achillea setacea řebříček štětinolistý * *  *   

Ailanthus altissima pajasan žlaznatý *  *    

Alchemilla cf. monticola kontryhel pastvinný *   *   

Alliaria petiolata česnáček lékařský * * * *   

Allium oleraceum česnek planý *      

Allium paradoxum česnek podivný * * * *   

Allium scorodoprasum česnek ořešec *      

Allium vineale česnek viničný    *   

Alopecurus pratensis psárka luční   * *   

Amaranthus sp. laskavec  *  *   

Amelanchier sp. muchovník *      

Anchusa officinalis pilát lékařský *      

Anemone nemorosa sasanka hajní   * *   

Anemone ranunculoides sasanka pryskyřníkovitá *  * *   

Anemone sylvestris sasanka lesní *    pěstovaná, zplaňuje 

Anthemis tinctoria rmen barvířský *   * 
 

Anthoxanthum odoratum tomka vonná  *  *   

Anthriscus sylvestris kerblík lesní * * * *   

Anthyllis vulneraria úročník bolhoj  *     

Aquilegia vulgaris orlíček obecný   *  zahradní forma 
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Arabidopsis thaliana huseníček rolní *   *   

Arabis hirsuta agg. huseník chlupatý agg. *      

Arabis pauciflora huseník chudokvětý 
    udává Špryňar 

(2001) 

Arctium lappa lopuch větší * * *    

Arctium tomentosum lopuch plstnatý  *  *   

Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá    *   

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený * * * *   

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl  *  *   

Aruncus dioicus udatna lesní *    zplanělá 

Asarum europaeum kopytník evropský   *    

Asparagus officinalis chřest lékařský  *     

Asperugo procumbens ostrolist poléhavý  * *    

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý *      

Athyrium filix-femina papratka samičí   *    

Atriplex hortensis lebeda zahradní   *    

Atriplex oblongifolia lebeda podlouhlolistá *      

Atriplex sagittata lebeda lesklá * * *    

Aurinia saxatilis tařice skalní *    pěst. 

Avena sativa oves setý  *     

Avenella flexuosa metlička křivolaká   *    

Ballota nigra měrnice černá * * * *   

Barbarea vulgaris barborka obecná * *     

Bellis perennis sedmikráska chudobka * * * *   

Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův *  *    

Berberis vulgaris dřišťál obecný *  *    

Bergenia crassifolia bergenie tučnolistá *      

Berteroa incana šedivka šedá    *   

Betonica officinalis bukvice lékařská *      

Betula pendula bříza bělokorá   *    

Brachypodium pinnatum válečka prapořitá * *  *   

Brachypodium sylvaticum válečka lesní * * *    

Briza media třeslice prostřední *      

Bromus benekenii sveřep Benekenův *      

Bromus erectus sveřep vzpřímený * * * *   

Bromus hordeaceus sveřep měkký * *     
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Bromus sterilis sveřep jalový * * * *   

Bromus tectorum sveřep střešní  *     

Buglossoides 

purpurocaerulea 
kamejka modronachová 

*    pěstováno, zplaňuje 

do okolí 

Butomus umbellatus šmel okoličnatý 
*    dolní jezírko, 

výsadba 

Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený *      

Calamagrostis 

arundinacea 
třtina rákosovitá 

  *  
  

Calamagrostis epigejos třtina křovištní *   *   

Campanula patula zvonek rozkladitý    *   

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý   *    

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý *  * *   

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý * * *    

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý * * *    

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka * * * *   

Cardamine pratensis řeřišnice luční   * *   

Carduus acanthoides bodlák obecný  *  *   

Carex caryophyllea ostřice jarní *   *   

Carex muricata agg. 
ostřice měkkoostenná 

agg. 

* * * * 
  

Carex pairae ostřice Pairaova    *   

Carex pendula ostřice převislá 
*    dolní jezírko, 

výsadba 

Carex praecox ostřice časná *      

Carpinus betulus habr obecný *  * *   

Castanea sativa kaštanovník setý   *    

Centaurea jacea chrpa luční * *  *   

Centaurea scabiosa chrpa čekánek  *  *   

Cephalanthera 

damasonium  
okrotice bílá 

15 

ks 

   

 

Cerastium arvense rožec rolní *   *   

Cerastium glutinosum rožec lepkavý    *   

Cerastium holosteoides rožec obecný * * * *   

Cichorium intybus čekanka obecná *      

Cirsium arvense pcháč oset * * * *   

Cirsium vulgare pcháč obecný * * *    
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Výskyt v dílčích 
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Clematis vitalba plamének plotní * * * *   

Clinopodium vulgare klinopád obecný    *   

Conium maculatum bolehlav plamatý  *     

Consolida regalis ostrožka stračka  *  *   

Convallaria majalis konvalinka vonná   *    

Convolvulus arvensis svlačec rolní * *  *   

Conyza canadensis turanka kanadská * * * *   

Cornus mas dřín jarní *  *    

Cornus sanguinea svída krvavá *  * *   

Corydalis intermedia dymnivka bobovitá   *    

Corydalis pumila dymnivka nízká *  *    

Corylus avellana líska obecná *  * *   

Corylus colurna líska turecká *      

Corylus maxima líska největší   *    

Corynephorus canescens paličkovec šedavý 
    udává Špryňar 

(2001) 

Cotinus coggygria ruj vlasatá *      

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný *  *    

Crataegus monogyna hloh jednosemenný * * * *   

Crepis biennis škarda dvouletá * * * *   

Crepis foetida škarda smrdutá *      

Crepis sp. škarda *    cf. nicaeensis  

Crocus sp. šafrán *  *   pěstováno 

Cymbalaria muralis zvěšinec zední *      

Dactylis glomerata srha říznačka * * * *   

Daucus carota mrkev obecná  * * *   

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá   * *   

Descurainia sophia úhorník mnohodílný  *  *   

Dianthus cartusianorum hvozdík kartouzek *   *   

Dianthus deltoides hvozdík kropenatý *   *   

Digitaria sanguinalis rosička krvavá *      

Dipsacus fullonum štětka planá * *     

Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá *  *    

Dryopteris dilatata kapraď rozložená   *    

Dryopteris filix-mas kapraď samec *  *    

Duchesnea indica jahodka indická   *  pěst. u rybníčku, 
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Výskyt v dílčích 

plochách Poznámka 

1 2 3 4 

zplaňuje 

Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý  *     

Echium vulgare hadinec obecný * *     

Elymus caninus pýrovník psí * * *    

Elymus repens pýr plazivý * *  *   

Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá   *    

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá *  *    

Epilobium montanum vrbovka horská   *    

Epimedium sp. škornice *      

Eranthis hyemalis talovín zimní *      

Erigeron annuus turan roční * *     

Erodium cicutarium pumpava obecná * *  *   

Euonymus europaeus brslen evropský *  * *   

Euphorbia helioscopia  pryšec kolovratec  *      

Euphorbia peplus pryšec okrouhlý  *     

Fagus sylvatica buk lesní * * *    

Falcaria vulgaris srpek obecný * *  *   

Faloppia convolvulus opletka obecná    *   

Festuca arundinacea  kostřava rákosovitá * *     

Festuca arundinacea x 

pratensis 
 

   * 
 zahradní kultivar 

Festuca brevipila kostřava drsnolistá * * *    

Festuca gigantea kostřava obrovská   *    

Festuca ovina kostřava ovčí *   *   

Festuca pratensis kostřava luční * *  *   

Festuca rubra kostřava červená * * * *   

Festuca rupicola kostřava žlábkatá *   *   

Festuca valesiaca kostřava walliská *   *   

Ficaria verna orsej jarní *  * *   

Forsythia x intermedia zlatice prostřední * * * *   

Fragaria moschata jahodník truskavec   * *   

Fragaria vesca jahodník obecný * * * *   

Fragaria viridis jahodník trávnice    *   

Frangula alnus krušina olšová   *    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý * * * *   

Fumaria officinalis zemědým lékařský  *  *   
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Gagea lutea křivatec žlutý   *    

Gagea villosa křivatec rolní  *  *   

Galanthus elwesii sněženka Elwesova    *   

Galanthus nivalis sněženka podsněžník * *  * cf., zplanělá 

Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený   *    

Galeobdolon luteum pitulník žlutý   *    

Galeopsis pubescens konopice pýřitá *  *    

Galium aparine svízel přítula * * * *   

Galium mollugo agg. svízel povázka agg. * * * *   

Galium odoratum svízel vonný   *    

Galium sylvaticum svízel lesní   *    

Geranium pratense kakost luční    *   

Geranium pusillum kakost maličký * *  *   

Geranium pyrenaicum kakost pyrenejský * * * *   

Geranium robertianum kakost smrdutý *  * *   

Geranium sanguineum kakost krvavý   * *   

Geum urbanum kuklík městský * * * *   

Glechoma hederacea popenec obecný * * * *   

Hedera helix břečťan popínavý * * * *   

Helictotrichon pratense ovsíč luční    *   

Hepatica nobilis jaterník podléška   *    

Heracleum sphondylium bolševník obecný * *  *   

Hesperis matronalis večernice vonná *  *    

Hieracium lachenalii jestřábník Lachenalův *  *    

Hieracium murorum jestřábník zední *  *    

Hieracium sabaudum jestřábník savojský *  *    

Holcus lanatus medyněk vlnatý  *  *   

Holosteum umbellatum plevel okoličnatý *   *   

Hordelymus europaeus ječmenka evropská 
    udává Špryňar 

(2001) 

Hordeum murinum ječmen myší * * * *   

Hylotelephium maximum rozchodník velký   *    

Hyoscyamus niger blín černý    *   

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná * *  *   

Chaerophyllum temulum krabilice mámivá *  * *   

Chamaecyparis cypřišek Lawsonův   *    
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lawsoniana 

Chamaecyparis cf. 

nootkatensis 
cypřišek nutkajský 

  *  

 

Chelidonium majus vlaštovičník větší * * * *   

Chenopodium album agg. merlík bílý agg.   * *   

Chenopodium hybridum merlík zvrhlý    *   

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá * * * *   

Inula salicina oman vrbolistý *      

Iris pseudacorus kosatec žlutý 
   * rybníček pod 

hospodou 

Juglans regia ořešák královský * * * *   

Kerria japonica zákula japonská   *  
 

Knautia arvensis chrastavec rolní * *     

Koelreuteria paniculata svitel latnatý   *    

Laburnum anagyroides štědřenec odvislý *  * * hojně zmlazuje 

Lactuca serriola locika kompasová * * * *   

Lamium album hluchavka bílá *  * *   

Lamium purpureum hluchavka purpurová * *  *   

Lapsana communis kapustka obecná *  * *   

Larix decidua modřín opadavý *  *    

Lathyrus pratensis hrachor luční * * * *   

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý  *     

Lathyrus vernus hrachor jarní   *    

Lemna minor okřehek menší 
   * rybníček pod 

hospodou 

Leontodon hispidus máchelka srstnatá    *   

Lepidium campestre řeřicha chlumní  *     

Lepidium draba vesnovka obecná * * * *   

Lepidium ruderale řeřicha rumní    *   

Leucanthemum vulgare 

agg. 
kopretina bílá agg. 

* *   
  

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný *  * *   

Lilium martagon lilie zlatohlavá   5 ks  
 

Linaria vulgaris lnice obecná  *     

Lolium perenne jílek vytrvalý * * * *   

Lonicera cf. caprifolium zimolez kozí list   *    
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Lonicera tatarica zimolez tatarský *  * *   

Lonicera xylosteum zimolez pýřitý *  *    

Lotus corniculatus štírovník růžkatý * *  *   

Lunaria annua měsíčnice roční   *    

Luzula campestris bika ladní *  * *   

Luzula luzuloides bika bělavá   *    

Lysimachia nummularia vrbina penízková *   *   

Lysimachia punctata vrbina tečkovaná *      

Magnolia sp. šácholan   *    

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá    *   

Maianthemum bifolium pstroček dvoulistý   *    

Malus domestica jabloň domácí    *   

Malva neglecta sléz přehlížený * * *    

Malva sylvestris sléz lesní *      

Matricaria chamomilla heřmánek pravý    *   

Medicago lupulina vojtěška dětelová * *  *   

Medicago sativa vojtěška setá  *  *   

Melica nutans strdivka nící   *    

Melica transsilvanica strdivka sedmihradská *      

Melilotus albus komonice bílá *   *   

Melilotus officinale komonice lékařská *      

Melissa officinalis meduňka lékařská *    
 

Mercurialis annua bažanka roční *  * *   

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá   *    

Milium effusum pšeníčko rozkladité   *    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná *  * *   

Muscari armeniacum modřenec arménský * *     

Muscari sp. modřenec *    cf. comosum 

Muscari sp. modřenec 

* *   cf. neglectum, 

některé i cf. 

botryoides 

Mycelis muralis mléčka zední   *    

Narcissus sp.  narcis *  *  cf. cyclamineus 

Narcissus sp.  narcis *    cf. poëticus 

Narcissus sp.  narcis   *  cf. pseudonarcissus 

Nepeta cataria šanta kočičí *      
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Nepeta racemosa  šanta hroznovitá 
*    pěst., zplaňuje do 

okolí 

Onobrychis viciifolia vičenec ligurus  *     

Onopordum acanthium ostropes trubil  *   
 

Ornithogalum kochii snědek Kochův * *  *   

Ornithogalum nutans snědek nící *      

Othocallis siberica ladoňka sibiřská *  *    

Oxalis dillenii šťavel prérijní *      

Papaver dubium mák pochybný  *     

Papaver rhoeas mák vlčí * *  *   

Papaver somniferum mák setý    *   

Parthenocissus 

quinquefolia 
loubinec pětilistý 

*    
  

Persicaria sp. rdesno  *     

Phacelia tanacetifolia svazenka vratičolistá  *   
 

Philadelphus coronarius pustoryl věncový * * * *   

Phleum pratense bojínek luční    *   

Phytolacca esculenta líčidlo jedlé 
  * * výsadba u rybníčku 

pl. 3, zplanělé v pl. 4 

Picea abies smrk ztepilý   *    

Picea pungens smrk pichlavý   *    

Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový *      

Pilosella bauhinii chlupáček Bauhinův *      

Pilosella caespitosa chlupáček trsnatý *      

Pilosella glomerata chlupáček klubkatý  *     

Pilosella officinarum chlupáček zední *   *   

Pilosella piloseloides chlupáček úzkolistý  *     

Pimpinella saxifraga bedrník obecný *   *   

Pinus nigra borovice černá *  *    

Pinus strobus borovice vejmutovka   *    

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý * * * *   

Plantago major jitrocel vetší * * * *   

Plantago media jitrocel prostřední * * * *   

Platanus x hispanica platan javorolistý *  *    

Poa angustifolia lipnice úzkolistá * *  *   

Poa annua lipnice roční * * * *   
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Poa bulbosa lipnice cibulkatá *  *    

Poa compressa lipnice smáčknutá *      

Poa nemoralis lipnice hajní * * * *   

Poa palustris xerotica 
lipnice bahenní 

suchobytná 

 *   
  

Poa pratensis lipnice luční * * * *   

Poa trivialis lipnice obecná   * *   

Polygonatum multiflorum kokořík mnohokvětý *  *    

Polygonatum odoratum kokořík vonný *  *    

Polygonum aviculare agg. truskavec ptačí agg. * * * *   

Polypodium vulgare osladič obecný *  *    

Populus alba juv. topol bílý  *     

Populus sp. topol  * *    

Potamogeton crispus rdest kadeřavý *    v rybníčku 

Potentilla anserina mochna husí  *     

Potentilla argentea mochna stříbrná * *  *   

Potentilla fruticosa mochna křovitá *     pěst. 

Potentilla inclinata mochna šedavá *      

Potentilla heptaphylla mochna sedmilistá *   *   

Potentilla recta mochna přímá *      

Potentilla reptans mochna plazivá * * * *   

Potentilla verna mochna jarní * * * *   

Primula veris prvosenka jarní *  * *   

Prunella vulgaris černohlávek obecný    *   

Prunus avium třešeň ptačí   * *   

Prunus cerasus třešeň višeň *   *   

Prunus dulcis mandloň obecná    *   

Prunus institia slivoň obecná *  * *   

Prunus mahaleb mahalebka obecná *  *    

Prunus padus střemcha obecná   *    

Prunus persica broskvoň obecná    *   

Prunus cf. serrulata sakura ozdobná    * 
 

Prunus spinosa trnka obecná    *   

Prunus tenella mandloň nízká  *    pěst. 

Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá   *    

Puschkinia scilloides puškonie ladoňkovitá *      
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Pyrus communis hrušeň obecná *   *   

Quercus petraea agg. dub zimní agg.   * *   

Quercus robur dub letní *  * *   

Quercus rubra dub červený *      

Ranunculus acris pryskyřník prudký * * * *   

Ranunculus auricomus 

agg. 
pryskyřník zlatožlutý agg. 

   * 
  

Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý * *  *   

Ranunculus repens pryskyřník plazivý * * * *   

Reseda lutea rýt žlutý  *  *   

Reynoutria japonica křídlatka japonská * * * *   

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý *      

Rhododendron sp. pěnišník *     pěst. 

Ribes sp. meruzalka *  *  
 

Ribes uva-crispa angrešt srstka   *    

Robinia pseudacacia trnovník akát * * * *   

Rorippa sylvestris rukev obecná *    
 

Rosa canina růže šípková * * * *   

Rubus caesius ostružiník ježiník  *     

Rubus cf. sulcatus ostružiník lesklý  *     

Rubus fruticosus agg. ostružiník * * * *   

Rubus idaeus  ostružiník maliník   *    

Rumex acetosa šťovík kyselý *  * *   

Rumex acetosella šťovík menší *      

Rumex crispus šťovík kadeřevý * *  *   

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý * * * *   

Rumex thyrsiflorus šťovík rozvětvený *      

Rhus typhina škumpa orobincová * *  *   

Brassica napus  řepka olejka * * *  
 

Salix alba vrba bílá    * břeh rybníčku 

Salix caprea vrba jíva   * *   

Salix euxina vrba křehká    *   

Salvia pratensis šalvěj luční * *  *   

Sambucus nigra bez černý * * * *   

Sanguisorba minor krvavec menší * *     

Saponaria officinalis mydlice lékařská *      
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Scorzoneriodes autumnalis máchelka podzimní *   *   

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý   *    

Securigera varia čičorka pestrá * *  *   

Sedum reflexum rozchodník skalní 
*    pěst., zplaňuje do 

okolí 

Sedum sexangulare rozchodník šestiřadý * *     

Senecio inaequidens starček úzkolistý   *    

Senecio jacobaea starček přímětník * *     

Senecio vulgaris starček obecný *  * *   

Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá * * *    

Silene nutans silenka nící *      

Sinapis arvensis hořčice polní  *     

Sisymbrium sp. hulevník rakouský    * cf. austriacum 

Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův  *  *   

Sisymbrium officinale hulevník lékařský * * * *   

Smyrnium perfoliatum tromín prorostlý   *    

Solidago canadensis zlatobýl kanadský * * *    

Solidago gigantea zlatobýl obrovský  *     

Solidago virgaurea celík zlatobýl 
    udává Špryňar 

(2001) 

Sonchus arvensis mléč rolní  *  *   

Sonchus asper mléč drsný * * * *   

Sonchus oleraceus mléč zelinný   * *   

Sorbus aria agg. jeřáb muk agg. *      

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí   *    

Sorbus torminalis jeřáb břek 
    udává Špryňar 

(2001) 

Spiraea japonica tavolník japonský   *   pěst. 

Spiraea sp. tavolník *  *    

Staphylea pinnata klokoč zpeřený *   * 
 

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý *  * *   

Stellaria media ptačinec prostřední *  * *   

Stellaria pallida ptačinec bledý    *   

Symphoricarpos albus pámelník bílý * * *    

Symphytum officinale kostival lékařský *  *    

Syringa vulgaris šeřík obecný *  * *   
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Jméno taxonu České jméno 

Výskyt v dílčích 

plochách Poznámka 

1 2 3 4 

Tanacetum corymbosum řimbaba chocholičnatá    *   

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška smetanka * * * *   

Taxus baccata tis červený *  * * hojně zmlazuje 

Telekia speciosa kolotočník ozdobný   *  výsadba u rybníčku 

Teucrium sp. ožanka 
*    pěst., zplaňuje do 

okolí 

Thlaspi arvense penízek rolní  *  *   

Thuja plicata zerav obrovský   *    

Tilia tomentosa lípa stříbrná *      

Tilia cordata lípa srdčitá *  * *   

Tilia platyphyllos lípa velkolistá *  *    

Torilis japonica tořice japonská * * * *   

Tragopogon dubius kozí brada pochybná *      

Tragopogon pratensis kozí brada luční    *   

Trifolium campestre jetel ladní *   *   

Trifolim dubium jetel pochybný * *  *   

Trifolium medium jetel prostřední    *   

Trifolium pratense jetel luční * * * *   

Trifolium repens jetel plazivý * * * *   

Tripleurospermum 

inodorum 
heřmánkovec nevonný 

* * *  
  

Trisetum flavescens trojštět žlutavý * * * *   

Triticum aestivum pšenice setá  *     

Tulipa x gesneriana tulipán zahradní *     pěst. 

Tulipa sylvestris tulipán planý *   *   

Ulmus glabra jilm drsný *  *    

Ulmus minor jilm habrolistý * * *    

Urtica dioica kopřiva dvoudomá * * * *   

Valerianella locusta kozlíček polníček *      

Verbascum densiflorum divizna velkokvětá * *     

Verbascum sp.  divizna 
 *   cf. densiflorum x 

phlomoides 

Verbascum lychnitis divizna knotovitá *   *   

Verbascum thapsus divizna malokvětá *      

Veronica arvensis rozrazil rolní * * * *   

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek * * * *   
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Jméno taxonu České jméno 

Výskyt v dílčích 

plochách Poznámka 

1 2 3 4 

Veronica officinalis rozrazil lékařský *   *   

Veronica persica rozrazil perský * * * *   

Veronica polita rozrazil lesklý    *   

Veronica serpyllifolia rozrazil douškolistý   *    

Veronica sublobata rozrazil laločnatý * * * *   

Viburnum lantana kalina tušalaj *     pěst. 

Viburnum opulus kalina obecná *  *    

Vicia angustifolia vikev úzkolistá * *     

Vicia hirsuta vikev chlupatá *   *   

Vicia sepium vikev plotní   * *   

Vicia tetrasperma vikev čtyřsemenná  *     

Vicia villosa vikev huňatá    *   

Vinca minor barvínek menší *  *    

Viola arvensis violka rolní *      

Viola collina violka chlumní *  *    

Viola hirta violka srstnatá * * *    

Viola mirabilis vioka divotvárná   *    

Viola odorata violka vonná * * * *   

Viola reichenbachiana violka lesní   *    

Viola riviniana violka Rivinova *  *    

Viscaria vulgaris smolnička obecná *      

Weigela florida weigelie růžová *     pěst. 
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6. Přehled ohrožených nebo jinak významných taxonů 

Jméno taxonu České jméno Ohrožení DP Velikost 

populace 

Lokalizace 

populace 

Poznámky k 

charakteru 

výskytu 

Achillea 

setacea 

Walds.et Kit. 

řebříček 

štětinolistý 

-/C3 1,2,4 desítky 

kvetoucích ks 

roztroušeně  xerotermní 

trávníky 

Aconitum 

lycoctonum L.  

oměj vlčí mor -/C4a 3 5 kvetoucích ks 50°04’52,5’’N 

14°23’56,6’’E 

humózní listnatý 

les 

Anthemis 

tinctoria L.  

rmen 

barvířský 

-/C4a 1,4 několik 

kvetoucích 

rostlin 

roztroušeně výslunné, teplé 

okraje a trávníky 

Asperugo 

procumbens L. 

ostrolist 

poléhavý 

-/C3 2,3 desítky ks roztroušeně xerotermní okraje 

Berberis 

vulgaris L. 

dřišťál obecný -/C4a 1,3 desítky jedinců roztroušeně zřejmě alespoň 

částečně vysazené 

Cephalanthera 

damasonium 

(Mill.) Druce 

okrotice bílá §3/C4a 

CITES 

1 15 kvetoucích 

rostlin 

50°04’46,6’’N 

14°23’52,9’’E 

světlá dubohabřina 

Cornus mas L. dřín jarní §3/C4a 1,3 několik keřů roztroušeně  

v horní části 

světlý les, 

přirozený výskyt? 

Corydalis 

intermedia (L.) 

Mérat 

dymnivka 

bobovitá 

-/C4a 3 relativně souvislý 

výskyt na ploše 

cca 80 x 25 m, 

jinde v okolí 

roztroušeně 

jižní část 

plochy 3 

humózní listnatý 

les 

Corydalis 

pumila (Host) 

Rchb. 

dymnivka 

nízká 

-/C3 1,3 v místě výskytu 

hojně, místy 

masově  

nejhojněji 

v Lobkovické 

zahradě, 

vyznívá 

jihozápadním 

směrem do 

navazujících 

svahů, 

ojediněle 

zachycena při 

východním 

okraji plochy 1 

humózní listnaté 

lesy 
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Jméno taxonu České jméno Ohrožení DP Velikost 

populace 

Lokalizace 

populace 

Poznámky k 

charakteru 

výskytu 

Cotoneaster 

integerrimus 

Medik. 

skalník 

celokrajný 

-/C4a 1,3 několik keřů řídce v horní 

části ploch 

okraje skal, 

přirozený výskyt? 

Gagea villosa 

(M.Bieb.) 

Sweet 

křivatec rolní -/C2 2,4 desítky 

kvetoucích ks 

SZ okraj plochy 

2 (desítky ex.), 

ojediněle při 

SV okraji 

plochy 4 

mezofilní trávníky 

Geranium 

sanguineum L. 

kakost krvavý -/C4a 3,4 desítky 

kvetoucích ks 

horní část 

svahu 

xerotermní lesní 

okraj (4) a les na 

opuce (3) 

Helictotrichon 

pratense (L.) 

Pilger 

ovsíř luční -/C4a 4 několik trsů jižně 

orientovaná 

část svahu 

xerotermní trávník 

Hyoscyamus 

niger L. 

blín černý -/C3 4 několik 

kvetoucích ks 

jižně 

orientovaná 

část svahu 

výslunný okraj 

cesty, ruderální 

stanoviště 

Inula salicina L. oman vrbolistý -/C4a 1 menší porost střední část 

plochy 

kosená louka na 

svahu 

Lilium 

martagon L. 

lilie zlatohlavá  §3/C4a 3 5 kvetoucích ks 50°05’03,4’’N 

14°23’30,7’’E 

suťový les 

Melica 

transsilvanica 

Schurr 

strdivka 

sedmihradská 

-/C4a 1 porost cca 10 m2 

a další rostliny v 

okolí 

50°04’43,3’’N 

14°23’49,3’’E 

výslunné louky a 

okraje cest 

Pilosella 

glomerata 

(Froel.) Fr. 

chlupáček 

klubkatý 

-/C4a 2 desítky 

kvetoucích ks 

roztroušeně v 

horní části 

plochy 

kosená louka 

Potentilla recta 

L. 

mochna přímá -/C4a 1 desítky 

kvetoucích 

rostlin 

roztroušeně v 

horní části 

plochy 

výslunná 

stanoviště, louky, 

okraje cest 

Primula veris L. prvosenka 

jarní 

-/C4a 1,3,4 desítky 

kvetoucích 

rostlin 

roztroušeně v 

horní části 

plochy 

menší teplomilné 

loučky mezi stromy 
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Jméno taxonu České jméno Ohrožení DP Velikost 

populace 

Lokalizace 

populace 

Poznámky k 

charakteru 

výskytu 

Taxus baccata 

L. 

tis červený §2/C3 1,3,4 stovky jedinců roztroušeně, 

zejména v 

ploše 3 dosti 

často 

zřejmě 

polopřirozený 

výskyt, hojně 

zmlazuje 

v suťových lesích 

Ulmus minor 

Mill. 

jilm habrolistý -/C4a 1,2,3 dosti hojně roztroušeně na 

většině plochy 

1 a 3 

křoviny a lesy 

Verbascum 

densiflorum 

Bertol. 

divizna 

velkokvětá 

-/C4a 1,2 několik 

kvetoucích 

rostlin 

řídce v západní 

části 

trávníky, sady 

Viola mirabilis 

L. 

violka 

divotvárná 

-/C4a 3 desítky 

kvetoucích 

rostlin 

řídce v horní 

části plochy 

dubohabřiny 

 

Vysvětlivky: 

C1-4 – kategorie ohrožení dle "Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky" 

(Grulich 2017). V závorkách jsou uvedeny zkratky odpovídající kategoriím IUCN (IUCN 1994). 

C1 (= CR) – kriticky ohrožené taxony (critically endangered) 

C2 (= EN) – silně ohrožené taxony (endangered) 

C3 (=VU) – ohrožené taxony (vulnerable) 

C4a (=LR) – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (lower risk) 

§ – taxony chráněné dle vyhl. MŽP  č. 395/1992 Sb. a vyhl. č. 166/2005 

§1 – kriticky ohrožené 

§2 – silně ohrožené 

§3 – ohrožené 

CITES – taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě ve znění posledních aktualizací  
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7. Přehled invazních taxonů 

Jméno taxonu České jméno DP Velikost 

populace 

sterilní/fertilní 

Lokalizace 

populace 

Poznámky k charakteru 

výskytu 

Acer negundo L. javor jasanolistý 3 několik  roztroušeně park, les a lesní okraje 

Ailanthus 

altissima (Mill.) 

Swingle 

pajasan žlaznatý 1,3 několik  řídce na více 

místech 

park, lesní okraje, 

zanedbané kouty, 

zmlazuje 

Allium 

paradoxum 

(M.Bieb.) G. Don 

česnek podivný 1,2,3,

4 

velmi hojně obecně rozšířený, 

nejvíce ve 

spodních částech 

ploch 1 a 3 

masivně se šíří zejména 

v ruderalizovaných 

lesích a porostech keřů 

Conyza 

canadensis  (L.) 

Cronquist 

turanka 

kanadská 

1,2,3,

4 

velmi hojně obecně rozšířená  nejčastěji podél cest 

Erigeron annuus 

(L.) Desf.  

turan roční 1,2 desítky 

kvetoucích 

rostlin 

řídce na více 

místech 

trávníky a okraje cest 

Impatiens 

parviflora DC.  

netýkavka 

malokvětá 

1,2,3,

4 

hojně obecně rozšířená častá v lesích, na 

okrajích cest  

Pinus strobus L. borovice 

vejmutovka 

3 několik stromů jižní část 

Petřínských sadů 

park 

Quercus rubra L. dub červený 1 několik stromů roztroušeně na 

více místech 

park, zmlazuje 

Reynoutria 

japonica Houtt. 

křídlatka 

japonská 

1,2,3,

4 

4 menší porosty  viz. mapa eutrofizovaný les, 

zanedbané kouty 

Rhus typhina (L.) 

Sadw. 

škumpa 

orobincová 

1,2,4 3 menší porosty viz. mapa ruderalizovaná 

stanoviště, zanedbané 

kouty 

Robinia 

pseudacacia L. 

trnovník akát 1,2,3,

4 

velmi hojný obecně rozšířený park, les, zmlazuje 

Solidago 

canadensis L. 

zlatobýl 

kanadský 

1,2,3 desítky rostlin viz. mapa zanedbané okraje a 

příkopy 

Solidago 

gigantea Aiton 

zlatobýl 

obrovský 

2 jeden menší 

porost 

viz. mapa prokácený, 

eutrofizovaný les 

s degradovaným 

podrostem 
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Jméno taxonu České jméno DP Velikost 

populace 

sterilní/fertilní 

Lokalizace 

populace 

Poznámky k charakteru 

výskytu 

Symphoricarpos 

albus (L.) 

S.F.Blake 

pámelník bílý 1,2,3 velmi hojný obecně rozšířený 

zejm. ve 

spodních částech 

ploch 

často vysazován i se 

samovolně šíří 

Telekia speciosa 

L. 

kolotočník 

ozdobný 

3 několik 

kvetoucích 

rostlin 

viz. mapa výsadba u rybníčku 
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8. Návrh managementu 

PP Petřín byla zřízena k ochraně lesních porostů na výchozech pískovců a opuk a parkově upraveného 

prostoru jakožto biotopu význačných a zvláště chráněných druhů. Nachází se zde bohatá a vitální 

populace roháče obecného.  

Významné druhy rostlin se nacházejí jak v lesích (oměj vlčí mor, okrotice bílá, dřín jarní, skalník 

celokrajný, dymnivka nízká a bobovitá, lilie zlatohlávek, tis červený, violka divotvárná, jilm habrolistý), 

tak i v teplomilných trávnících (křivatec rolní, řebříček štětinolistý, ostrolist poléhavý, rmen barvířský, 

kakost krvavý, ovsíř luční, blín černý, strdivka sedmihradská, oman vrbolistý, chlupáček klubkatý, 

mochna přímá, prvosenka jarní, divizna velkokvětá).  

Přírodně hodnotné jsou zejména horní části svahů (viz. Mapa stanovišť), spodní partie jsou více 

ruderalizované a eutrofizované. Tyto vlivy dokládá hojné zastoupení druhů jako kopřiva dvoudomá, 

kuklík městský nebo kakost smrdutý. S polohou v centru velkoměsta a vysokým počtem návštěvníků 

souvisí i velké množství invazních druhů (netýkavka malokvětá, česnek podivný, trnovník akát, 

pámelník bílý, turanka kanadská, zlatobýl kanadský a obrovský, křídlatka japonská, dub červený a 

další). 

Managementová opatření v lesích: 

Problematické je šíření a hojný výskyt nepůvodních rostlin, které mají negativní dopad na biotop 

(velká schopnost šíření, hybridizace s domácími druhy, přenos chorob, schopnost měnit chemismus 

půdy apod.). Jedná se například o trnovník akát, pajasan žlaznatý, dub červený, pámelník bílý nebo 

křídlatku japonskou. Tyto druhy by bylo vhodné postupně likvidovat a omezovat, popř. nahrazovat 

původními druhy dřevin. Vzhledem k šíření invazních dřevin z okolní zástavby by bylo třeba o toto 

dbát opakovaně. 

Zachovalejší lesy v severní části plochy 3 (dubohabřiny, acidofilní bikové doubravy a suťové lesy) by 

bylo vhodné ponechat v rámci možností jejich vývoji. Tam, kde to neohrožuje bezpečnost 

návštěvníků parku, ponechávat odumřelé stromy, popř. je pokácet a nechat zetlít v lese.  

V Kinského zahradě a jižní části Petřínských sadů je třeba zachovat prosvětlený, mozaikovitý ráz.  

Populace lilie zlatohlávku, oměje vlčího moru a okrotice bílé jsou málo početné a omezené na malou 

plochu, při údržbě parku je třeba se vyhnout jejich destrukci. 

Managementová opatření na loukách: 

V některých částech chráněného území se nacházejí poměrně zachovalé a druhově bohaté luční 

porosty. Jde zejména o menší loučky mezi stromy v horní části Kinského zahrady a pak o některé části 

sadu v Seminářské zahradě (viz. Mapa stanovišť). Tyto by bylo vhodné sekat pouze dvakrát ročně (cca 

na přelomu května/června a v srpnu/září), při intenzivní časté seči dochází k jejich ochuzování. Po 

posekání je třeba rostlinnou hmotu odvézt, ne mulčovat. Ještě lepší je tzv. mozaikovitá seč, kdy se 

menší část plochy seká později, což podstatně zlepšuje životní podmínky pro bezobratlé a rostliny, 

které kvetou a dozrávají později.  

Při managementu luk a trávníků je třeba skloubit péči o jejich přírodní hodnotu s požadavky, které na 

ně kladou návštěvníci parku. Nicméně, i pokud by se snížil počet sečí na přírodně hodnotných 

loukách, pro pikniky a další vyžití by zůstal dostatek posekaných trávníků v ostatních částech území. 

Například v sadech v Seminářské zahradě většina návštěvníků vyhledává níže položené louky, které 
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z hlediska ochrany přírody nemají valnou hodnotu. Spokojenost a informovanost návštěvníků lze 

podpořit instalováním cedulí vysvětlujících důležitost kvetoucích luk pro motýly a další bezobratlé. 

Degradující vliv na kvalitu luk má příliš hustý zápoj v některých částech sadu (viz. Mapa stanovišť). 

Koruny ovocných stromů pokrývají naprostou většinu plochy a nepropouštějí dostatek světla k zemi. 

Zde by bylo třeba ovocné stromy proředit tak, aby nebránily rozvoji přízemní vegetace.  

Na několika místech v Kinského zahradě se vyskytují zlatobýl kanadský a obrovský, které by bylo 

třeba opakovaně posekat před vysemeněním, aby se zabránilo jejich šíření. 

 

9. Závěr 

V PP Petřín bylo aktuálně zaznamenáno 454 druhů rostlin, z toho 3 chráněné dle vyhlášky; 23 druhů 

je zapsáno v Červeném seznamu. Do počtu chráněných druhů nejsou započteny druhy, které se zde 

nachází zjevně nepůvodně, byly vysazeny apod. (sasanka lesní, udatna lesní, tařice skalní, kamejka 

modronachová, šmel okoličnatý, ostřice převislá, sněženka podsněžník, modřenec hroznatý, mandloň 

nízká, kalina tušalaj, tis červený a klokoč zpeřený). Diskutabilní je zařazení tisu červeného, který byl 

na území PP i v okolí uměle vysazován, ale na vhodných stanovištích hojně zmlazuje a zapojuje se 

přirozeně do skladby lesa.  

Z druhů udávaných v recentní literatuře (Špryňar, 2001) se nepodařilo ověřit výskyt celíku zlatobýlu 

(Solidago virgaurea), jeřábu břeku (Sorbus torminalis), ječmenky evropské (Hordelymus europaeus), 

paličkovce šedavého (Corynephorus canescens) a huseníku chudokvětého (Arabis pauciflora). Několik 

dalších významných nálezů udává Řezáč (2020): Dianthus armeria, Medicago minima, Nigella 

arvensis, Sorbus torminalis či Stachys recta. 

Velká rozmanitost rostlin je dána tím, že přes dlouhodobé intenzivní využívání se zachovala na 

některých místech pestrá a hodnotná přírodní společenstva. Vyskytují se zde druhy suťových lesů, 

dubohabřin i teplejších lesů (hrachor jarní, bažanka vytrvalá, oměj vlčí mor, tis červený, sveřep 

Benekenův, lilie zlatohlávek, dymnivka bobovitá a nízká, dřín jarní, okrotice bílá), teplomilných 

lemů (kakost krvavý, řimbaba chocholičnatá, mochna sedmilistá) i mezofilních a xerotermních 

trávníků (křivatec rolní, řebříček štětinolistý, rmen barvířský, tomka vonná, řepík lékařský, ovsíř luční, 

strdivka sedmihradská, sveřep vzpřímený, pryskyřník hlíznatý, oman vrbolistý, bukvice lékařská, 

chlupáček klubkatý, prvosenka jarní). Na okrajích cest a ruderálních stanovištích rostou teplomilné 

elementy jako blín černý, pilát lékařský nebo ostrolist poléhavý, spolu s četnými synantropními druhy 

a plevely (pelyněk černobýl, lebedy, pcháč oset, plamének plotní, vlčí mák, štětka planá a mnoho 

dalších). V parkových porostech se nachází množství pěstovaných bylin i introdukovaných 

nepůvodních dřevin, často v podobě impozantních jedinců s význačným habitem. Součást PP tvoří 

extenzivní sady ořešáků, jabloní, mandloní a dalších ovocných dřevin. 
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12. Fotografická dokumentace 

 

Foto 1: Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) na ploše 1 (15.5.2020). 

 

Foto 2: Dymnivka nízká (Corydalis pumila) v podrostu humózního listnatého lesa (9.4.2020). 



 

Foto 3: Suťový les s hojným mrtvým dřevem, plocha 3 (23.7.2020). 

 

Foto 4: Acidofilní biková doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.), konvalinkou vonnou 

(Convallaria majalis) a bikou bělavou (Luzula luzuloides) (15.5.2020). 



 

Foto 5: Jezírko s výskytem rdestu kadeřavého (Potamogeton crispus) a okřehku menšího (Lemna 

minor), na okraji vysazena ostřice převislá (Carex pendula), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a 

kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Dále zde roste invazní zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), 

plocha 1 (23.7.2020).  

 

Foto 6: Xerotermní stanoviště podél zdi v Seminářské zahradě s výskytem blínu černého (Hyoscyamus 

niger) a mnoha dalších synantropních teplomilných druhů, plocha 4 (3.6.2020).  



 

Foto 7: Mozaika menších druhově bohatých luk a různorodých dřevin v horní části Kinského zahrady, 

doporučený management snížení počtu sečí na části lučních porostů (23.7.2020). 

 

Foto 8: Extenzivní sady ve spodní části Seminářské zahrady se silně degradovanými loukami, hojně 

využívané návštěvníky parku k piknikům a procházkám, lze bez újmy na přírodní hodnotě intenzivně 

sekat jako doposud (23.7.2020). 



 

Foto 9: Fragmenty teplomilného lemu s kakostem krvavým (Geranium sanguineum), mochnou 

sedmilistou (Potentilla heptaphylla) a řimbabou chocholičnatou (Tanacetum corymbosum), plocha 4 

(15.5.2020). 

 

Foto 10: Teplomilný trávník s šalvějí luční (Salvia pratensis), sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus),  

válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkovitou (Festuca rupicola)(3.6.2020). 



 

Foto 11: Křivatec rolní (Gagea villosa) (9.3.2020). 

 

Foto 12: Oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) v podrostu lesa na ploše 1 (3.6.2020). 


