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Pøírodní rezervace
PODHOØÍ
Skály na pravém bøehu kaòonovitého údolí
s výchozy proterozoických bøidlic a il vulkanických proterozoických hornin, bohatì vyvinutá teplomilná spoleèenstva skal, skalních
stepí, køovin a jejich lemù s výskytem chránìných a ohroených druhù.

Katastrální území: Bohnice, Troja
Výmìra: 8,45 ha, ochranné pásmo 9,38 ha
Vyhláeno: 1. øíjna 1982
Pøedmìt ochrany:
Rozsáhlý geologický profil vrstvami svrchního
proterozoika se vzácnými teplomilnými spoleèenstvy skal a skalních stepí; v jiní èásti
pùvodnì výinné sídlitì osídlené ji v mladí
dobì kamenné.

Ortofotografie údolí Vltavy na severu Prahy
s vyznaèenou hranicí pøírodní rezervace Podhoøí.

Foto na pøední stranì obálky:
Celkový pohled na pøírodní rezervaci Podhoøí z levého
bøehu Vltavy v Praze-Sedlci.
Foto na zadní stranì obálky:
Øimbaba okoliènatá (Pyrethrum corymbosum).

Pøírodní rezervace Podhoøí je nejcennìjím pøírodním územím v Praze 8. Rozkládá se
na pravém bøehu Vltavy mezi ústím Bohnického potoka a usedlostí Na Farkách. Území je
v jiní tøetinì rozdìleno na dvì èásti ostøe
zaøíznutou roklí, kterou protéká krátký Trojský
potok.
Podloí pøírodní rezervace je tvoøeno pøevánì pevnými a kyselými bøidlicemi a drobami svrchního proterozoika, do kterých pronikly v nìkterých místech zásaditìjí vyvøeliny dioritové porfyrity. Rozdílnost chemického sloení hornin pøedurèuje velkou rozmanitost
rostlinných spoleèenstev v území.
Historie osídlení a vyuívání území èlovìkem sahá a do doby pøed asi 6 tisíci let. Pøi
archeologickém prùzkumu byly v jiní èásti
území v místì zvaném Na Farkách nalezeny
pozùstatky pìti osad. Nejstarí pochází
z mladí doby kamenné. Pravìké osídlení zde
pøetrvalo a do starí doby elezné, kdy zde ili
pøedchùdci Keltù - lidé bylanské kultury.
Hlavním cílem ochrany pøírodní rezervace Podhoøí je zachování významného geomorfologického uskupení se vzácnými teplomilnými spoleèenstvy skal, skalních stepí
a køovin, která se udrela na chudých výhøevných pùdách.
V území roste øada vzácných a ohroených druhù rostlin. Na strmých skalách roste
spoleèenstvo taøice skalní a kostøavy sivé, na
mírnìjích svazích v horní èásti území spoleèenstvo kostøavy waliské a trýzele kardolistého, ve strmých lebech a sutích s hlubími
pùdami pak spoleèenstvo tøemdavy bílé,
kakostu krvavého a vzácné tøenì køovité. Na

horních ploinách s hlubími spraovými
pùdami pøevaují zakrslé porosty dubu zimního s bohatým bylinným patrem.
Z ivoèichù se v území vyskytuje zejména
velké mnoství teplomilného hmyzu - vzácné
druhy krascù, nosatcù, tesaøíkù a mandelinek.
Hojné jsou zde také teplomilné plotice,
vosièky a pavouci. Z motýlù mùeme zastihnout otakárka ovocného nebo modráska rozchodníkového.Vyslunìné skály obývá jetìrka
zelená, uovka hladká a byla zde pozorována i zmije obecná. Zejména v dolní èásti
území hnízdí øada ptákù. Za zmínku stojí
kalous uatý, tuhýk obecný a slavík obecný.
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Tøemdava bílá (Dictamnus albus) roste ve strích
mezi skalami pøevánì v severní èásti území.
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Jetel podhorní (Trifolium alpestre) roste pøevánì
v jiní èásti území.
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Mochna píseèná (Potentilla arenaria).

4

Pohled od severu na vìtí èást pøírodní rezervace
Podhoøí s vltavským kaòonem.
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Geologický vývoj Podhoøí
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V Podhoøí se støídají tmavé bøidlice a droby se
svìtlejími ilami dioritového porfyritu.
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Detail íly dioritového porfyritu

7

Na kyselých výchozech bøidlic roste typické spoleèenstvo kostøavy sivé s chmerkem vytrvalým.

Území pøírodní rezervace Podhoøí je
tvoøeno bøidlicemi a drobami kralupskozbraslavské skupiny, které pøedstavují
vùbec nejstarí horniny vyskytující se na
území Prahy. Souvrství drob a bøidlic,
obnaené erozní èinností Vltavy, je
mocné asi deset kilometrù a kromì Podhoøí mùeme jeho výchozy v Praze 8
nalézt také v oblasti Zámkù nebo v Bohnickém a Èimickém údolí. Tyto horniny
vznikly za sedimentù, které se v proterozoiku, pøed více ne 640 mil. let ukládaly postupnì na dnì hlubokého a chladného moøe. Kontinenty v té dobì zdaleka nevypadaly tak, jako v souèasnosti.
Území støedních Èech se nacházelo
pravdìpodobnì na jiní polokouli v blízkosti pólu. Je to vak jen domìnka, protoe u takto starých hornin není moné
vzájemnou pozici kontinentù urèit
z paleomagnetizmu, který byl silnì
pozmìnìn pozdìjí horotvornou èinností. ivot v chladném moøi se omezoval
jen na jednobunìèné organismy, které
se sice nedochovaly jako zkamenìliny
v drobách a bøidlicích v Podhoøí, ale
jejich stopy byly nalezeny v bulinících,
které jsou pøiblinì stejnì staré a vznikaly na dnì proterozoického moøe v blízkosti horkých pramenù. Nejblií buliníková tìlesa se nacházejí nedaleko od
Podhoøí - na Velké skále, v Èimickém háji
a na vrchu Ládví.
Proterozoické moøe ustoupilo vlivem
horotvorné èinnosti asi pøed 550 mil. let.

Velké tlaky, související s pohyby kontinentù, vyzdvihly souvrství usazenin
a vytvoøily vysoké kadomské pohoøí. Toto
pohoøí se rozkládalo na velké èásti kontinentu, který dnes tvoøí Evropu a stalo se
také zárodkem Èeského masivu. Pùvodnì vodorovnì uloené sedimenty jsou
dnes uklonìny ikmo, pøièem nejstarí
vrstvy najdeme v severní èásti Podhoøí,
zatímco nejmladí vrstvy navazují na
prvohorní usazeniny z období ordoviku
na jihu v blízké zoologické zahradì.
V celém geologickém profilu Podhoøí výraznì pøevaují tmavé, edì a
èernofialovì zbarvené droby a bøidlice.
Místy vak do nich, snad v prvohorách,
pronikly rezavé vyvøeliny - dioritové porfyrity, které na øadì míst tvoøí mení i vìtí
íly. Jejich chemické sloení je odliné
od kyselých bøidlic a drob a pøedurèuje
rozdíly v typech rostlinných spoleèenstev, která jsou na nì vázána.
Bìhem dalích desítek milionù let
po ústupu proterozoického moøe bylo
vysoké kadomské pohoøí postupnì sniováno erozní èinností øek. Výraznìjí eroze
ustala a v prvohorách, v dobì spodního ordoviku pøed asi 495 mil. let., kdy
bylo území Prahy znovu zalito moøem.
Moøe tvoøilo asi 15-20 km iroký prùliv
v takzvané praské pánvi mezi Plzní
a eleznými horami. Rozlévalo se na
území Prahy nejménì dalích 125 mil. let
a celý mikrokontinent oznaèovaný jako
Perunika se pozvolna posouval od jihu
na sever. Usazeniny z období prvohor se
na území pøírodní rezervace Podhoøí

nevyskytují, významné geologické profily
z tohoto období vak mùeme spatøit na
øadì míst Prahy 8, nejblíe v Tróji, a v pøírodních památkách Jabloòka a Bílá
skála.
V období køídy v druhohorách vznikla v severní èásti Èech soustava sladkovodních jezer, z nich nìkterá zasahovala i na území Prahy. Jetì o nìco pozdìji v køídì zalilo území Prahy opìt moøe.
Na dnì jezer a pozdìji i na dnì moøe se
usazovaly pøedevím písèité usazeniny,
které dnes mùeme v Praze 8 spatøit jako
mení pískovcové skalky v oblasti Kobylis,
Libnì a Proseka. Bìhem té doby byly
starí horniny v Podhoøí pøevrstveny mladími usazeninami a na povrchu se znovu
objevily a o mnoho miliónù let pozdìji,
ve tøetihorách. Soustavná èinnost øek na
konci druhohor a ve tøetihorách odnesla
novìjí usazeniny a odhalila staré, mnohem tvrdí proterozoické droby a bøidlice. A protoe od té doby ji území Prahy
nebylo nikdy zalito moøem, vyhlodávaly
si øeky postupnì svá koryta i ve starích
horninách a formovaly reliéf krajiny tak,
jak ji známe z dnení doby.
Koneènou podobu Podhoøí utváøelo
zejména krátké období ètvrtohor. Na
jeho zaèátku v souvislosti s pohyby kontinentù dolo k obrácení toku Vltavy ze
umavy na sever a Vltava se tak stala
definitivnì hlavní øekou praské kotliny.
Do té doby byly hlavními øekami na
území dnení Prahy Berounka a Labe,
které se stékaly na jih od vrchu Ládví

a spoleènì opoutìly Prahu v sedle mezi
Èimickým a Ïáblickým hájem v úrovni
kobyliské vozovny.
Období ètvrtohor bylo typické støídáním chladných a suchých dob ledových
a teplejích a vlhèích dob meziledových. V dobách ledových ukládaly øeky
na bøezích velké mnoství písèitých
a tìrkových usazenin, které se do dnení doby zachovaly jako rùznì mocné
tìrkové terasy na øadì míst Prahy.
A protoe tìchto teras bylo nalezeno
celkem jedenáct, dá se pøedpokládat,
e v prùbìhu ètvrtohor se vyskytlo
nejménì tolik dob ledových. V Podhoøí
mùeme zbytky jedné z teras najít nedaleko vyhlídky v severní èásti území. Na
mírném svahu u vrcholové ploiny leí
velké mnoství hladce opracovaných
valounkù køemene a dalích hornin velmi
odliných od hornin utváøejících podloí
pøírodní rezervace. Chladné období dob
ledových se na Podhoøí podepsalo i tím,
e v horní èásti svahù se postupnì usazovaly mohutné vrstvy spraí a spraových hlín, které v souèasné dobì výraznì ovlivòují sloení rostlinných spoleèenstev.
V dobách meziledových naopak
docházelo k rychlému odnosu uloených
usazenin a zahlubování koryta Vltavy.
Bìhem necelých dvou miliónù let tak
Vltava vyhloubila koryto hluboké místy
pøes 100 metrù a umonila nám vychutnávat si dnes jeden z nehezèích pohledù na Prahu.
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Bìhem ètvrtohor vyhloubila Vltava v proterozoických horninách koryto hluboké místy a sto metrù
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Ve skalních tìrbinách rostou dlouhovìké exempláøe taøice skalní (Aurinia saxatilis), které brzy na
jaøe rozkvétají bohatým lutým kvìtenstvím. Na
obrázku taøice po odkvìtu v letním období.
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Historické osídlení Podhoøí
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10 Odlesnìný vrchol bývalého hraditì oddìlený
vlevo hlubokou roklí Trojského potoka.
11 Kùlová palisáda v archeoparku Na Farkách byla
inspirována pùvodním opevnìním hraditì
z doby elezné, jeho zbytky byly nalezeny pøi
archeologickém prùzkumu.
12 Drobné peøeje na Trojském potoce v Podhoøí.
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V dobì pøed asi 700 tis. let, kdy se na
území Prahy zaèali pravidelnì objevovat první
pravìcí lovci, byla Vltava jen mìlce zaøíznuta
do hornin Podhoøí. Tehdejí lovci si stavìli
doèasná táboøitì blízko vody a v místech,
kde se shromaïovala zvìø a kde ji bylo snadné ulovit. V té dobì nemìlo Podhoøí zvlátní
význam a pozornost lovcù se soustøeïovala
zejména na výrazné vyvýeniny, ze kterých
mohli pozorovat tahy zvìøe a kde mohli pøípadnì nalézt vhodný úkryt. Jednou z takových výin byl buliníkový vrch Ládví, leící
východnì od Podhoøí, který byl s pøestávkami
osídlen pravìkými lovci od doby støedního
paleolitu a do mezolitu (pøed 250 - 5 tis. let).
Významný pøedìl nastal v dobì nástupu
neolitu - mladí doby kamenné - pøed asi
5 tis. let, kdy na území Èech dorazila kolonizaèní vlna z Pøedního východu a pøinesla
s sebou zpùsob ivota zaloený na zemìdìlství. Z lovcù a sbìraèù se postupnì stali lidé
zakládající trvalé osady, obdìlávající úrodné
pùdy a vyrábìjící keramiku a dokonalejí
nástroje. Tehdy také nabyla na významu
místa, leící v úrodných zemìdìlských oblastech, která mìla v blízkosti zdroj pitné vody,
surovinu pro výrobu keramiky a která souèasnì poskytovala pøirozenou ochranu pøed
nepøáteli a divokou zvìøí. Právì takovou
výhodnou polohu nabízel ostroh v jiní èásti
Podhoøí nazývaný Na Farkách s nedalekým
potokem. V tìsné blízkosti ostrohu se nacházely velké zásoby kvalitního jílu na výrobu
keramiky a celá oblast byla typická rozlehlými
plochami kvalitních èernozemí.

V oblasti Podhoøí a v èásti území pøiléhajícího na východì byl v letech 1966-1974
provádìn rozsáhlý archeologický prùzkum. Pøi
nìm byly na ploe asi 35 hektarù objeveny
pozùstatky pìti osad z mladí doby kamenné, doby bronzové a doby elezné.
Nejstarí osídlení je spojováno s lidmi kultury lineární keramiky její obyvatelé stavìli
dlouhé kùlové domy a vytváøeli hlinìné nádoby zdobené liniemi, volutami, vpichy a vrypy.
Kolem poloviny 4. tisíciletí se na území Prahy
zaèaly èastìji støídat kultury. Pøi výrobì nástrojù a ozdob se uplatnil bronz a v zìmìdìlských oblastech se výraznìji rozíøil chov
dobytka. Ostroh Na Farkách v Podhoøí osídlili
v té dobì lidé, kteøí stavìli mení pøíbytky.
Jedna z meních chat z tohoto období,
s keramikou, kamennými a kostìnými nástroji, byla odkryta v roce 1974. Ve stejné dobì
bylo osídleno lidem kultury øivnáèské také rozsáhlé hraditì na Zámcích, leící jen 2 km
severnì od Podhoøí.
Pøed asi 1,7 tis. let, ve starí dobì bronzové, se na územi Prahy a èásti støedních
Èech rozvíjí kultura unìtická, její lidé ji bìnì
vyrábìli bronzové nástroje a ozdoby. Z té
doby pocházejí nálezy z Podhoøí, spojené
s osadou vìteøovské kutury. Osada byla obehnána mìlkým pøíkopem a ohrazena palisádou a zdí z nasucho kladených kamenù.
V místech osady byly nalezeny zásobní jámy
s keramikou a kamennými nástroji.
Dalí významné nálezy z Podhoøí pocházejí z doby elezné. V 6. - 5. století pø. n. l. byl
ostroh Na Farkách osídlen lidmi kultury bylanské. Lidé tehdy ili v osadì opevnìné mohutnou palisádou, která obepínala ostroh na

jiní, severní a východní stranì. Pøi archeologickém prùzkumu byly v ploe bývalé osady
nalezeny pozùstatky chat, výrobních objektù,
zásobních jam a hliníkù. Nalezená keramika
byla ji vyrábìna na hrnèíøských kruzích a do
hlíny byla pøimíchávána tuha. Vzhled tehdejí
opevnìné osady inspiroval v 90. letech 20.
století pracovníky Archeologického ústavu
Akademie vìd Èeské republiky a Botanické
zahrady v Praze Troji k vybudování archeoparku s palisádou, ve kterém probíhají jednorázové akce pøibliující zpùsob ivota a dovednosti naich pøedkù.
Kolem roku 500 pø. n. l. se na území
Èech objevují první Keltové. Z území Prahy 8
vak ádné doklady o osídlení z této doby
nemáme. Na pøelomu letopoètu expanduje
z jihu na sever øímská øíe a z oblasti Èech
vytlaèují keltské obyvatelstvo germánské
kmeny. Ani v této dobì není Podhoøí významným centrem tehdejích kultur.
O mnoho let pozdìji, v 5. a 6. století
naeho letopoètu, zaèali území Prahy osidlovat první Slované. Dokladem nejstarího osídlení jsou i dva árové hroby, objevené pøi
stavbì bohnického sídlitì. Významným místem slovanského osídlení v té dobì bylo rozsáhlé hraditì Zámky, jeho souvislé osídlení
je datováno a do 9. století. Na konci 9. století postupnì vzrùstá význam hraditì v místì
Praského hradu, které se stává centrem státu
a ostatní velká i meí hraditì na území Prahy
a v okolí postupnì ztrácejí význam. V té dobì
také konèí dlouhá a pestrá historie osídlení
ostrony Na Farkách v jiní èásti Podhoøí.

Pøírodní zajímavosti Podhoøí
Pøevaující stepní charakter pøírodní
rezervace Podhoøí má svùj pùvod v posledním geologickém období - ve ètvrtohorách.
Èást rostlinných druhù, které se dnes vyskytují
ve skalních stepích pøírodní rezervace Podhoøí sem pøirozenì doputovala z jiních oblastí
Evropy pravdìpodobnì ji ve starích ètvrtohorách - v pleistocénu. Poté, co øeka Vltava
bìhem asi 2 mil. let chladného pleistocénu
prohloubila koryto do místy a 100 m hlubokého kaòonu, pøichází poèátkem holocénu
teplejí výkyv klimatu a do skalních stepí
v Podhoøí se rozíøují dalí druhy typické dnes
spíe pro jinìjí oblasti. Pozdìji, v dalím
období holocénu zvaném atlantik, byla pøirozená migrace rostlin pøeruena rozvojem rozsáhlých lesù. Teplomilná spoleèenstva tak
byla zatlaèena jen na extrémní lokality se
specifickými mikroklimatickými a pùdními
podmínkami. Dá se pøedpokládat, e právì
velká èást svahù Podhoøí se tak na dlouhou
dobu stala doèasným útoèitìm stepních
rostlin. V tomto období vak také zaèíná do
vývoje krajiny zasahovat èlovìk. Zatímco jiní
okraje území, na kterém dnes leí Praha byly
nadále hustì porostlé lesy, v úrodných oblastech se spraemi a spraovými hlínami na
severním a severovýchodním okraji Prahy lidé
intenzivnì káceli lesy a pøemìòovali je na
pole a pastviny. Rozsáhlé plochy v blízkosti
skal v Podhoøí byly vypásány a s dalím rozvojem civilizace byly nakonec vyuívány i málo
úivné okraje skal. Nìkteré èásti území byly
mnohem pozdìji, zejména v 15. a 17. století, pøemìnìny na vinice. Èást svahù byla také
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13 Na hlubích pùdách v severní èásti území rostou
zakrslé duby zimní (Quercus petraea).
14 Tolitu lékaøskou (Vincetoxicum hirundinaria)
najdeme na ploinách s dubem zimním.
15 Vlnice chlupatá (Oxitropis pilosa).
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16 Koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica) roste roztrouenì na sklaních ploinách v severní èásti území.
17 Bìlozáka liliovitá (Anthericum liliago) rozkvétá
v kvìtnu na strmých skalnatých svazích. .
18 Locika vytrvalá (Lactuca perenis) a øimbaba okoliènatá (Pyrethrum corymbosum) kvetou spoleènì v èervnu v jiní èásti pøírodní rezervace.
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pøemìnìna na sady. Zbytky sadù je moné
najít jetì dnes v Podhoøí v jiní èásti u paty
svahu. Intenzivní vyuívání území a pastva koz
a ovcí ve svazích se postupnì projevila zrychlenou erozí mìlkých pùd a devastací skal. Po
neúspìných snahách umìle zalesnit nejohroenìjí èásti území domácími døevinami, se
na konci 19. století jako nejvhodnìjí ukázal
trnovník akát (Robinia pseudacacia) dovezený ze severní Ameriky. Statisíce sazenic byly
vysázeny nejen v Podhoøí, ale v celém vltavském údolí a v øadì navazujících boèních
údolí. Nikdo vak tehdy nedohlédl tragické
dùsledky, které mìl tento dobøe mínìný krok.
Akáty nejen e se dobøe ujaly, ale zaèaly se
nekotrolovanì íøit a postupnì vytlaèily stepní
rostliny a na zcela nepøístupná stanovitì.
Jetì na zaèátku 70. let 20. století byla horní
tøetina svahù pøírodní rezervace Podhoøí
porostlá stovkami vzrostlých akátù. Teprve
s pøispìním dobrovolného aktivu ochrany pøírody a pozdìji úsilím èlenù 01/34. základní
organizace Èeského svazu ochráncù pøírody
se podaøilo vechny akáty v severní èásti
území pokácet. Po odstranìní akátù a kadoroèním vysekávání výmladkù vak docházelo
k pozvolnému zarùstání uvolnìných ploch trnkou obecnou (Prunus spinosa), hlohem obecným (Crataegus laevigata) a rùí ípkovou
(Rosa canina). Aby tato pøirozená sukcese
opìt navytlaèila stepní spoleèenstva, bylo ji
od druhé poloviny 80. let provádìno systematické ostraòování hustých porostù jak
v severní tak i jiní èásti pøírodní rezervace.
Návrat pùvodních stepních spoleèenstev je
sice pozvolný, ale po více ne 30 letech od
prvních zásahù jsou patrné výrazné zmìny.

Výskyt rùzných rostlinných spoleèenstev
a jednotlivých druhù v pøírodní rezervaci Podhoøí je významnì ovlivnìn pøedevím sklonem
a expozicí svahù, pøítomností rùznì hlubokých
a ivinami rozdílnì zásobených pùd, pøípadnì pøítomností extrémních stanovit skal
a skalních sutí.
V severní èásti pøírodní rezervace, která je
výraznì strmìjí a skalnatìjí ne jiní èást.
mùeme najít celkem pìt výraznì odliných
typù rostlinných spoleèenstev.
Na mírných svazích a ploinách se spraemi a hlubími pùdami se vyskytuje spoleèenstvo trýzele kardolistého (Erysimum crepidifolium) a kostøavy walliské (Festuca valesiaca). Kromì dvou zmínìných druhù, které
v daném spoleèenstvu pøevaují, najdeme
na okrajích svahù hojnì tolitu lékaøskou (Vincetoxicum hirundinaria), kokoøík lékaøský (Polygonatum odoratum), kostøavu lábkatou (Festuca rupicola), smìlek tíhlý (Koeleria gracilis)
a èistec pøímý (Stachys recta). Roztrouenì se
vyskytují zejména ve støední èásti svahù kavyl
ivanùv (Stipa joanis) a kavyl tenkolistý (Stipa
stenophylla) a na výe poloených ploinách
také chøest obecný (Asparagus officinalis).
Horní ploiny Podhoøí po odstranìní akátu a
trnek znovu osídlily rozvolnìné porosty zakrslých dubù zimních (Quercus petraea) a velmi
èetné keøe døitálu (Berberis vulgaris), kvetoucí na jaøe hrozny lutých, omamnì vonících
kvìtù.
Na prudích svazích s drobnou sutí
a mìlèími pùdami navazuje spoleèenstvo
taøinky horské (Allysum montanum) a mochny
píseèné (Potentilla arenaria). Mochna píseèná kvete brzy na jaøe a spolu s taøicí skalní,

která ve stejné dobì vykvétá na strmých skalách, svítí do dáli svými jasnì lutými kvìty.
Toto spoleèenstvo je druhovì velmi bohaté
a mezi jeho typické zástupce patøí napø.
vzácný koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kvetoucí na ploinách
blízko skal brzy na jaøe a chránìná bìlozáøka
liliovitá (Anthericum liliago) vyskytující se ve
velkém mnoství na meních skalkách
a v sutích bìhem kvìtna a zaèátku èervna.
Dále zde mùeme spatøit vzácnou vlnici chlupatou (Oxytropis pilosa), velmi ozdobnou, fialovì kvetoucí lociku vytrvalou (Lactuca perenis), èesnek tuhý (Allium strictum), èesnek
chlumní (Allium senescens), øadu rozchodníkù
- zejména rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník velký (Sedum telephium subsp.
maximum) a pozdìji v létì kvetoucí rozchodník skalní (Sedum reflexum) a mateøídouku
èasnou (Thymus praecox) . V blízkosti skalek
a na jejich úpatí se hojnì vyskytuje keø s drobnými èervenými plody - skalník obecný (Cotoneaster integerrima).
Zajímavé spoleèenstvo s taøicí skalní
(Aurinia saxatilis) a kostøavou sivou (Festuca
pallens) roste na strmých sklaních svazích
a skalních stìnách. Taøice vykvétají mezi prvními jarními rostlinami na skalách v celém
vltavském kaòonu a na chvíli ozvlátòují
temné svahy svými lutými kvìty. Z dalích
zajímavých druhù se na strmých skalách udrely zvonek jemný (Campanula gentilis), jestøábník bledý (Hieracium pallidum), chmerek
vytrvalý (Scleranthus perennis) nebo drobná
kapradina sleziník severní (Asplenium septentrionale), rostoucí ve skalních tìrbinách. Na
skalách se také èasto uchytí skalník obecný

(Cotoneaster integerrima), který je schopen
rùst jak ve skalních tìrbinách s nedostatkém
pùdy tak i v hlubích pùdách a sutích.
Velmi specifickým spoleèenstvem pøírodní rezervace Podhoøí, které se nevyskytuje
nikde jinde na území Prahy, je spoleèenstvo
kakostu krvavého (Geranium sanguineum)
a tøemdavy bílé (Dictamnus albus), rostoucí
ve strmých lebech mezi høbety skal. V tìchto místech se vyskytují hlubí pùdy na sutích
a oproti okolním pøehøívaným skalám a skalním ploinám je tu relativnì vyí vlhkost. Charakteristickým a nepøehlédnutelným zástupcem je statná tøemdava bílá, která rozkvétá
v prùbìhu kvìtna témìø po celém Podhoøí.
Její rùové, tmavì íhané kvìty omamnì voní
a celá rostlina z drobných láz vyluèuje silice,
které pøi potøísnìní za sluneèného poèasí
vytváøejí na kùi mokvající puchýøe. Ty vypadají jako spáleniny a po èase praskají a zanechávají po sobì øadu mìsícù zahnìdlá
místa. Z dalích doprovodných druhù tohoto
spoleèenstva je nutné jmenovat vzácnou tøeeò køovitou (Prunus fruticosa) rostoucí v blízkosti skal, ozdobnou øimbabu okoliènatou
(Pyrethrum corymbosum) nebo lutuchu
mení (Thalictrum minus). Z ostatních spoleèenstev sem proniká také kokoøík lékaøský
nebo vlnice chlupatá.
Posledním spoleèenstvem, které se
vyskytuje v severní èásti PR Podhoøí je spoleèenstvo køovin, ve kterém pøevaují zejména
trnky, hlohy, jasany a dalí døeviny.
V jiní èásti pøírodní rezervace se vyskytují podobná spoleèenstva jako v èásti severní ,
nìkolik druhù rostlin se vak hojnìji vyskytují jen
v této èásti. Mezi nì patøí chránìný modøe-
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19 Kakost krvavý (Geranium sanguineum) je typickou rostlinou pøírodní rezervace Podhoøí, kde
roste s tøemdavou bílou ve skalních lebech.
20 Tøemdava bílá (Dictamnus albus) vyluèuje z drobných láz na kvìtech a listech jedovaté silice.
21 Chránìný modøenec tenkokvìtý (Muscari tenuiflora) je statná bylina rostoucí v jiní èásti území.
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nec tenkokvìtý (Muscari tenuiflora), který
roste na travnatých svazích nedaleko vrcholu
hraditì. V podobných místech najdeme
také chránìnou chrpu chlumní (Centaurea
triumfetti) a nachovì kvetoucí jetel podhorní
(Trifolium alpestre).
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22 Jetìrku zelenou (Lacerta viridis) mùeme vzácnì spatøit ve skalách severní èásti Podhoøí.
23 Chránìný otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
se zdruje vìtinou v blízkosti skal a vyvýených
míst. Jeho nenápadné zelené housenky se vyvýjejí na trnkách, hlozích a tøeních.

8

Vedle bohatých rostlinných spoleèenstev jsou svahy pøírodní rezervace Podhoøí
domovem i mnoha druhù ivoèichù. Mezi
nejpoèetnìjí skupinu patøí teplomilné druhy
hmyzu a dalích skupin bezobratlých. V horních èástech svahù ijí drobní stepní pli itovka obilná (Granaria frumentum), Pupilla
triplicata a trojzubka stepní (Chondrula tridens) a na skalách skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida). Hmyz je zastoupen mnoha stepními a teplomilnými druhy. Primitivní skupiny
hmyzu reprezentuje kvorovka Catajapax
aquilonaris, která se vyskytuje v Èechách jen
v Praze a jejím okolí. Z broukù zde najdeme
nìkolik stepních støevlíkù (napø. Ophonus
puncticeps, kvapníka Harpalus honestus),
mnoho zástupcù mandelinkovitých a nosatcovitých a pøedevím vzácného krasce
(Cylindromorphus bifrons) nebo drobného
hrotaøe Mordellistena koelleri. Zajímavou
i kdy druhovì chudí skupinou jsou stepní
plotice. Pozoruhodné jsou zejména ozdobné
sítnatky a bizarní dravá plotice hranatka
obecná (Phymata crassipes). Typickou skupinou stepních lokalit jsou i blanokøídlí. V Podhoøí se vyskytují vzácné kutilky Ammoplanus perrisi, zlatìnky Chrisis analis a v Èechách ojedinìle se vyskytující vèela Chelostoma foveolatum, palièatka Corynis obscura ijící na kakostu krvavém nebo vzácná pilatìnka Steristip-

hora furcata. Pro severní èást Podhoøí je typický hojný výskyt saranèe modrokøídlé (Oedipoda coerulescens) a v místech bývalých vinic
se vyskytuje cvrèivec révový (Oecanthus pellucens). Ze vzácnìjích druhù motýlù je tøeba
zmínit výskyt otakárka ovocného (Iphiclides
podallirius), modráska rozchodníkového
(Scolitantides orion) nebo liaje prycového
(Hyles euphorbiae). Poslední významnìjí skupinou bezobratlých jsou stepní pavouci.
V Podhoøí mùeme potkat sklípkánka pontického (Atypus muralis), stepníka rudého (Eresus
cinnaberinus) nebo pavuèenku Panammops
inkonspisuus.
Zastoupení obratlovcù je skromìjí ne
v pøípadì hmyzu, pøesto zde mùeme zastihnout zejména nìkteré zástupce plazù. Ve
svazích ije uovka hladká (Coronella austriaca), byla zde pozorována také zmije obecná
(Vipera berus) a vzácnì se ve skalách vyskytuje chránìná a ohroená jetìrka zelená
(Lacerta viridis). Z ptákù se v území vyskytuje
øada bìných druhù. U paty skal v køovinách
hnízdí uhýk obecný (Lanius collurio), slavík
obecný (Luscinia megarhynchos), budníèek
lesní (Phyloscopus sibilathrix) a kalous uatý
(Asio otus).
Velmi zajímavým biotopem, který se
výraznì lií od stepního charakteru pøírodní
rezervace, je zaøíznuté koryto Trojského potoka. Potok pramení mnoha strukami na horní
hranì svahu a ze spraí vyplavuje vápník,
který se usazuje na kamenech a koøenech
stromù a vytváøí drobné pìnovcové terásky.
V potoce ijí drobní èlenovci - bleivci, kteøí se
iví tlejícím listím a unáeným detritem.
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24 Kavyl ivanùv (Stipa joanis) roste roztrouenì na
skalních ploinách a trávnících po celém území
pøírodní rezervace Podhoøí.
25 Èistec pøímý (Stachys recta) je bìným teplomilným druhem, který se vyskytuje na travnatých
svazích a v drobných sutích v obou èástech
území.
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