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Pøírodní památka 
TTRROOJJSSKKÁÁ  
Spoleèenstva teplomilných pastvin a køovin
na výchozech bøidlic šáreckého souvrství
(spodní ordovik) s výskytem vzácných druhù
hmyzu.

KKaattaassttrráállnníí  úúzzeemmíí:: Troja (Praha 8)
VVýýmmììrraa:: 1,28 ha, ochranné pásmo 4,59 ha
VVyyhhllááššeennoo:: 1. záøí 1982

PPøøeeddmmììtt  oocchhrraannyy::  
Výhøevné, jižnì orientované svahy mìlkého
údolí porostlé stepními trávníky a teplomilnými
køovinami. Území je významné výskytem øady
druhù stepního hmyzu, z nichž nìkteré byly
nalezeny na území Èech právì jen v pøírodní
památce Trojská.

FFoottoo  nnaa  ppøøeeddnníí  ssttrraannìì  oobbáállkkyy::  
Pohled na travnaté svahy ve východní èásti PP Trojská
a èást Trojské ulice od východu.

FFoottoo  nnaa  zzaaddnníí  ssttrraannìì  oobbáállkkyy::  
Rùže galská (Rosa gallica). 

Ortofotografie oblasti mìlkého údolí, kterým pro-
chází Trojská ulice, s vyznaèenou hranicí obou
èástí pøírodní památky Trojská.



Pøírodní památka Trojská se rozkládá na
jižním svahu uprostøed údolí, kterým prochází
Trojská ulice. Území je rozdìleno do dvou
samostatných èástí, porostlých stepními tráv-
níky s vtroušenými køovinami. Podloží území
tvoøí prvohorní usazeniny šáreckého souvrství
z období ordoviku, které se na dnì tehdejšího
moøe usazovaly pøed více než 470 miliony let.
Na nìkolika místech, pøedevším v západní
èásti území, vycházejí horniny na povrch jako
drobné, silnì rozpadavé skalky.

Jižní svahy v Trojské ulici byly zøejmì už od
raného osídlení území èlovìkem využívány
jako pastviny. Pozdìji se zde objevily sady
a na èásti svahù v západní èásti blíže k Vltavì
byly založeny také vinice.

Cílem ochrany území je zachování oje-
dinìlých spoleèenstev výhøevných stepních
trávníkù, na které jsou vázány vzácné druhy
teplomilného hmyzu, z nichž nìkteré byly na
území Èeské republiky nalezeny právì jen
v pøírodní památce Trojská. 

Území pøírodní památky Trojská je jedi-
neèné svými pùdními a mikroklimatickými
podmínkami. Ty zøejmì spolu se zásahy èlo-
vìka podmínily výskyt velmi vzácných zástup-
cù hmyzu. Za pozornost stojí zejména výskyt
pestøe zbarvené stepní vosièky Ceratepyris
fuscipennis, která se jinde na území Èeské
republiky nevyskytuje a  zlatušky Cleptes aero-
sus, která se kromì støedních Èech vyskytuje
také na jižní Moravì. Kromì tìchto velmi
vzácných druhù se v území vyskytuje i øada
dalších bìžnìjších zástupcù stepních bezo-
bratlých. Hojnì jsou zastoupeny rùzné druhy
hrabalek, øada druhù stepních ploštic, teplo-
milní pavouci a z broukù zejména stepní

zástupci støevlíkù, mandelinkovitých a nosat-
covitých broukù. V území se rozmnožuje
i øada stepních i bìžnìjších druhù motýlù.
Známkou toho, že v území byly v minulosti
vinice, je i výskyt cvrèivce révového. Kromì
významných zástupcù hmyzu rostou v území
i nìkteré vzácnìjší stepní rostliny. V trávnících
s dominantním sveøepem vzpøímeným a kos-
tøavou žlábkatou je nápadná koncem jara
kvetoucí rùže galská, dále se zde vyskytuje
napø. rozrazil ožankový, øebøíèek panonský,
èistec pøímý, strdivka sedmihradská, máèka
ladní, chrpa latnatá a nìkolik druhù rozchod-
níkù. V západní èásti území se po odstranìní
porostù køovin doèasnì objevily i vzácné polní
plevele jako napø. èernucha rolní, chruplavník
rolní nebo dejvorec velkoplodý.
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Rozchodník bílý (Sedum album) roste na skal-
kách a v drobných sutích v jejich okolí.
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Východní èást pøírodní památky Trojská s travními
porosty s dominantním sveøepem vzpøímeným.
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Èistec pøímý (Stachys recta).

Nízké keøíky rùže galské (Rosa gallica) rozkvétají
velkými sytì rùžovými kvìty na konci kvìtna.
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GGeeoollooggiicckkáá  ssttaavvbbaa  úúzzeemmíí
aa jjeehhoo  vvýývvoojj  ssppoojjeennýý  ssee  zzáássaahhyy
èèlloovvììkkaa

Podloží údolí, na jehož svazích leží obì
èásti pøírodní památky Trojská, je tvoøeno usa-
zeninami prvohorního moøe. Ty se na jeho
dnì usazovaly pøed více než 470 miliony let,
v období spodního ordoviku. Vrstvy zpevnìné
do èernošedých bøidlic jsou souèástí tzv.
šáreckého souvrství, pojmenovaného podle
typického nalezištì ordovických usazenin
popsaných z pražské Šárky. V pøírodní památ-
ce Trojská vystupují tyto bøidlice na povrch jen
místy v podobì drobných skalek zejména
v západní èásti území. Pøi bližším pohledu na
drobné sutì pod skalkami si mùžeme
povšimnout charakteristických, drobných
i vìtších, úzce sloupkovitých úlomkù, do kte-
rých se tmavé bøidlice rozpadají. Podle cha-
rakteristického tvaru úlomkù bývá tento roz-
pad oznaèován jako roubíkový. Souèasný
vzhled údolí je výsledkem erozních procesù,
které probíhaly v posledním geologickém
období – ve ètvrtohorách. Nejprve byly naru-
šeny a odplaveny novìjší druhohorní usazeni-
ny, pozdìji se tehdejší potoky zaøízly i do prvo-
horních bøidlic. Voda tak postupem èasu
vymodelovala støednì hluboké údolí a na
nìkterých místech odhalila i malé skalky tma-
vých bøidlic šáreckého souvrství.

Kromì geologických procesù mìly
zásadní vliv na utváøení souèasného charak-
teru údolí pøedevším zásahy èlovìka. Pøed pøí-
chodem prvních lidí byly svahy údolí nejspíše
pokryty øídkým lesem. Vzhled údolí se zaèal

mìnit až s pøíchodem prvních zemìdìlcù.
Lesy na rovinách a mírných svazích byly vyklu-
èeny a na jejich místech vznikaly pole a past-
viny. Svahy v Trojské byly jako pastviny pravdì-
podobnì využívány už v dobách raného
osídlení a teprve mnohem pozdìji, ve støedo-
vìku, zde byly zakládány vinice, sady
a zahrady. Ty byly využívány až do první polo-
viny 20. století, kdy byly opuštìny a zaèaly
pozvolna zarùstat køovinami. Zatímco v dobì
vyhlášení pøírodní památky mìla východní
èást území charakter luèní enklávy s rozvolnì-
nými porosty køovin, západní èást byla hustì
zarostlá náletovými døevinami. V druhé polo-
vinì osmdesátých let byla udržována ve
stavu bezlesí jen východní èást, která byla
pozdìji také oplocena a sporadicky kosena.
Teprve v roce 2004 byly provedeny rozsáhlej-
ší zásahy i v západní èásti území, která byla
prosvìtlena a ve svahu byly ponechány jen
solitérní stromy a keøe. Tím došlo k výrazné
promìnì travních spoleèenstev a doèasnì
se v území objevily i nìkteré vzácné a dnes již
témìø vymizelé polní plevele. V souèasnosti
jsou v obou èástech území s pøispìním Hlav-
ního mìsta Prahy seèeny a spásány luèní
porosty. Seè probíhá v pruzích, z nichž nìkte-
ré jsou ponechány bez zásahu. Je tak zajištì-
no dokonèení vývoje hmyzu, zejména fyto-
fágních broukù, ploštic a motýlù. Pokud by
byla seèena celá plocha s živnými roslinami,
hrozilo by, že nìkteré málo poèetné druhy
z území zcela vymizí. Teprve nedávno byla
zahájena také pastva svahù stádem ovcí
a koz. Ty okusem a svými kopyty narušují sou-
vislý travní drn a vytváøejí vhodné podmínky
pro usídlení vzácných druhù hmyzu.

Èièorka pestrá (Coronilla varia) vytváøí bohaté
porosty zejména ve východní èásti území.
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Mateøídouška vejèitá (Thymus pulegioides).77

Malé skalky ordovických bøidlic šáreckého sou-
vrství najdeme zejména v západní èásti území.
Rozpadají se do drobných úlomkù, tzv. roubíkù.
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Území pøírodní památky Trojská pro-
šlo od pøíchodu èlovìka do pražské kot-
liny výrazným vývojem, který zásadním
zpùsobem utváøel souèasný stepní cha-
rakter lokality. Podle rekonstrukèní mapy
pøirozené vegetace území hlavního
mìsta Prahy byl svah, na kterém se
nachází obì èásti chránìného území,
pokryt tolitovou doubravou s dominant-
ním dubem zimním a nìkterými dopro-
vodnými døevinami jako je jeøáb bøek
nebo lípa srdèitá. Zøejmì teprve s pøí-
chodem prvních zemìdìlcù dochází
k postupnému odlesòování svahù a pøe-
mìnì lokality na trvalé pastviny. Je
velmi pravdìpodobné, že území bylo po
vìtšinu èasu využíváno jako pastvina
s výjimkou teplejších období støedovìku,
kdy byly zejména v západní èásti údolí
blíže k Vltavì zakládány vinice. Pravdì-
podobnì ještì pozdìji byly v èásti území
vysazeny sady a v západní èásti lze
dodnes nalézt ve vegetaci pozùstatky
zahradních výsadeb, které patø i ly
k nìkteré z blízkých usedlostí.

Botanicky cennìjší je v souèasné
dobì východní èást území, kde pøetrval
déle luèní charakter. Na vyhøátých, jižnì
orientovaných svazích, výraznì dominují
sveøep vzpøímený (Bromus erectus)
a kostøava žlábkatá (Festuca rupicola),
které na øadì míst doprovází další teplo-
milná tráva – strdivka sedmihradská
(Melica transsilvanica). Její velké klasy

jsou nápadné po odkvìtu v èervnu
bohatì obrvenými pluchami. Zøejmì
nejcennìjším druhem vyskytujícím se ve
východní èásti území je rùže galská
(Rosa gallica), která vytváøí nízké plazivé
keøíky s velkými, sytì rùžovými kvìty. Mezi
vzácnìjší druhy patøí také rozrazil ožan-
kový (Veronica teucrium), øebøíèek
panonský (Achillea pannonica), øebøíèek
štìtinol istý (Achil lea setacea), èistec
pøímý (Stachys recta), tolice nejmenší
(Medicago minima), mateøídoušky pa-
nonská (Thymus pannonicus) a èasná
(Thymus praecox) nebo jetel alpínský (Tri-
fol ium alpestre). Ve východní èásti
území v nìkterých obdobích roku výraz-
nì dominují nìkteré bìžnìjší stepní
druhy. Za zmínku stojí zejména hojný
výskyt máèky ladní (Eryngium campest-
re) spolu s rozsáhlými porosty chrpy lat-
naté (Centaurea stoebe), které spoleè-
nì vykvétají na zaèátku èervence a také
hojný výskyt rozchodníku velkého (Hylote-
lephium maximum). Z dalších rozchodní-
kù se vyskytují v blízkosti drobných skalek
rozchodník bílý (Sedum album) a roz-
chodník šestiøadý (Sedum sexangulare).
Rozsáhlé porosty vytváøí na zaèátku léta
také èièorka pestrá (Coronilla varia),
která je významnou živnou rostlinou pro
nìkteré druhy motýlù, zejména stepní
modrásky. Roztroušenì se pøedevším
v horní èásti území vyskytuje šalvìj hajní
(Salvia nemorosa), v celé ploše pak také
srpek obecný (Falcaria vulgaris) nebo
prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum).
V západní èásti území se po sanaèních
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Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) se
vyskytuje hojnì ve východní èásti území.
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Snìdek Kochùv (Ornithogalum kochii) najdeme
na prosvìtlených svazích západní èásti území.

Šalvìj hajní (Salvia nemorosa). 



zásazích, pøi kterých byly odstranìny
husté porosty køovin, doèasnì objevily
vzácné polní plevele. Za zmínku stojí
výskyt èernuchy rolní (Nigella arvensis),
drchnièky modré (Anagallis foemina),
chruplavníku rolního (Polycnemum arvensis)
nebo dejvorce velkoplodého (Caucalis platy-
carpos). Rozvolnìní porostù se projevilo také
na hojnìjším výskytu teplomilného snìdku
Kochova (Ornithogalum kochii), který vykvétá
brzy na jaøe. Cílené odstranìní køovin vedlo
k tomu, že zastoupení døevin je v obou plo-
chách malé a z druhù dominují hlohy (Crata-
egus sp. div.), trnka obecná (Prunus spinosa)
a rùže šípková (Rosa canina). 

K hlavním dùvodùm ochrany území
patøí výskyt vzácných druhù hmyzu a dal-
ších bezobratlých, kteøí využívají jedineè-
né pùdní a mikroklimatické podmínky
lokality. Bezpochyby nejvýznamnìjší jsou
nálezy vzácných stepních vosièek. Nález
hbitìnky Ceratepyris fuscipennis, popsa-
né z Dalmácie, je jediným z území Èeské
republiky a nejbližší lokality s výskytem
zlatušky Cleptes aerosus leží až na jižní
Moravì a na Slovensku. Pøíhodné pod-
mínky poskytuje lokalita i dalším zástup-
cùm blanokøídlých, zejména nìkterým
vzácným kutilkám Belomicrus italicus,
Ammoplanus marathroicus, Solierella
compedita nebo Tachysphex grandii,
parazitické hrabalce Evagetes subgla-
ber nebo hbitìnce Heterocoelia hunga-
rica. Hojnì zastoupenou skupinou jsou
také ploštice. Z mnoha druhù stojí za
zmínku výskyt lovèice pestré (Prostemma

guttula), plošt ièky Raglius confusus
a štíhlenky Berytinus striola. Velmi poèet-
nou skupinou jsou také brouci z nichž
pøevažují zástupci èeledí mandelinkovi-
tých, nosatcovitých a støevl íkovitých.
Z mandelinkovitých jsou významné nále-
zy chøestovníèkù obecného (Crioceris
asparagi) a dvanáctiteèného (C. duo-
decimpunctata), mandelinek Copto-
cephala rubicunda, Psylliodes instabilis
a Aphthona atrocaerulea, krytohlavù
Cryptocephalus schaefferi a C. vittula èi
bázlivce ovocného (Galeruca pomo-
nae). Mezi vzácnìjší nosatcovité brouky
patøí nosatèíci rodu Apion (A. penetrans,
A. rufulum, A. ruficrus), listopas Sitona
longulus, nosatec Orthochaetes setiger
a øada bezkøídlých druhù, napø. laloko-
noscù Otiorhynchus velutinus a O. ligusti-
ci, nìkolika nosatcù rodu Trachyphloeus
a druhù Omias rotundatus nebo Brachy-
somus villosulus. Støevlíkovití brouci jsou
zastoupeni kvapníkem Harpalus serripes
a støevlíky Masoreus wetterhallii a Micro-
lestes fissuralis. Pozoruhodnou skupinou
jsou také stepní pavouci z nichž byli
v území zastiženi stepní bìžník Ozyptila
nigrita nebo teplomil ètyøskvrnný (Titano-
eca quadriguttata). Významnou skupi-
nou hmyzu jsou také motýli. Ze vzácnìj-
ších druhù je tøeba zmínit otakárka ovoc-
ného (Iphiclides podalirius) nebo mod-
ráska vikvicového (Polyommatus cori-
don). Památkou na døívìjší polohy vinic
ve svahu je koneènì i výskyt cvrèivce
révového (Polyommatus coridon).
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Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).1111
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Pestrokroveèník vèelový (Trichodes apiarius),
jehož larvy parazitují v hnízdech samotáøských
vèel, nachází v PP Trojská ideální podmínky.

1133

K vzácnìjším stepním motýlùm patøí modrásek
vikvicový (Polyommatus coridon) - samec.
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Ing. Jiøímu Romovi z odboru ochrany
prostøedí Magistrátu Hlavního mìsta Prahy
dìkujeme za pøipomínky k textu a Ing. Petru
Slavíkovi dìkujeme za poskytnutí leteckých
ortofotografií a digitální hranice PP Trojská pro
zpracování pøehledné mapy zájmového
území.

K typickým motýlùm, vyhledávajícím okraje polí,
kamenité stránì, pastviny a suché úhory patøí
perleťovec malý (Issoria lathonia).
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