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BOTIÈ-MILÍÈOV

Botiè-Milíèov

Vyhlášen v roce 1984 na ploše 824 ha.

Pøírodní park pøi jihovýchodním okraji Prahy 
pozùstává z údolí Pitkovického potoka od Lipan po 
soutok s Botièem, podél nìhož pokraèuje až k okraji 
pøehradní nádrže Hostivaø, kde navazuje na pøírodní 
park Hostivaø-Zábìhlice. 

Patøí k nìmu i údolí Botièe od mostu dálnice po 
soutok s Pitkovickým potokem vèetnì Milíèovského 
háje a pøilehlých rybníkù. 

Údolní nivy pøirozenì meandrujícího Botièe, jeho 
pøítokù a Pitkovického potoka, obsahují zvláštì 
chránìná území Pitkovická stráò a Milíèovský les 
a rybníky.

Údolím Pitkovického potoka a jeho bezprostøedním okolím
vede øada lesních pìšin a turistických cest

V pøírodní památce Pitkovická stráò se v minulosti 
v malém lomu tìžily starohorní bøidlice
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CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ PØÍRODNÍHO PARKU 
BOTIÈ - MILÍÈOV
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Z pøírodovìdeckého hlediska je zajímavá blatouchová vlhká louka 
s øadou druhù ostøic. Bylinné patro lipové doubravy je chudé, 
dominují trávy a ostøice. Na sušších a teplejších okrajích v jižní èásti 
lesa roste bohatší èernýšová dubohabøina s ptaèincem velkokvìtým, 
svízelem  lesním  a  jaterníkem  trojlaloèným. 

Pomìrnì bohatý je výskyt bezobratlých živoèichù  napøíklad roháèe 
a krajníka hnìdého. Vzhledem k tomu, že rybníky jsou lemovány 
rákosinami a jejich bøehy vìtšinou neposkytují snadný pøístup do 
vody, daøí se zde obojživelníkùm i plazùm. Zajímavý je výskyt užovky 
obojkové. Pomìrnì nevelké vodní plochy pøi jarním tahu upoutají i 
nìkteré vzácné druhy ptákù, napø. vodoušù a jespákù. Hnízdí tu 
labu� velká, polák chocholaèka, potápka malá, slípka zelenonohá èi 
kulík øíèní. V lesních porostech hnízdí napø. strakapoud prostøední a 
lejsek  bìlokrký.

V lipové doubravì je kromì dubu zimního, dubu letního a lípy srdèité 
hojné keøové patro. V olšinách na vlhèích místech roste olše lepkavá, 
vrba šedá a krušina olšová. Místy byl vysázen stanovištnì nevhodný 
smrk. Rozsáhlá bytová výstavba Jižního Mìsta mìla samozøejmì 
dopad na živou pøírodu území, nebo� jeho rekreaèní využívání je 
znaèné. Opakované pøírodovìdné prùzkumy však ukazují, že živá 
pøíroda se s tímto negativním vlivem dokázala vypoøádat  a tak se dá 
pøedpokládat, že pøi náležité péèi budou pøírodní hodnoty malo-
plošných  území  i  celého  pøírodního  parku  zachovány.
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Pøírodní hodnoty Milíèovského lesa ovlivòují dopady rekreaèního 
využívání území z blízkého Jižního Mìsta

Letecký pohled na pøírodní památku Milíèovský les a rybníky od jihovýchodu – Milíèovský rybník, Homolka a Vrah

a døevinami zpoèátku mj. trnkou a v dalších stadiích dubem. Hodnota 
území spoèívá v jeho krajinném rázu, který je pøedurèuje jako okrsek 
volné pøírody kompenzující okolní stále silnìji urbanizované prostøedí.
I když urèité partie, zejména zmínìné úseky pod Pitkovicemi a podél 
Botièe nad Køeslicemi, jeví pomìrnì pøíznivý vývoj, je nutno poèítat se 
stoupajícím poètem návštìvníkù z okolních sídliš� i s druhotným 
dopadem velkomìstských imisí. Za pøedpokladu vhodnì zamìøené 
péèe, která se prozatím omezuje pøedevším na Pitkovickou stráò, lze 
území  parku  udržet  v  dosavadním  pøíznivém  trendu. 

Je vlastnì až s podivem, že v bezprostøední blízkosti Hájù (Jižní 
Mìsto) se zachoval rozsáhlý lesní komplex Milíèovský les. Území 
o výmìøe 93,3 ha bylo vyhlášeno v roce 1988 za pøírodní památku 
Milíèovský les a rybníky k ochranì zachovalých lesních porostù a 
mokøadních spoleèenstev. Vzhledem k tomu, že se jedná o plošnì 
rozsáhlé území, je i útoèištìm obojživelníkù a hnízdištìm mnoha druhù 
ptákù.

Geologické podloží budují starohorní bøidlice štìchovické skupiny, 
které jsou pøekryty mj. náplavy potokù. Zachovalý lesní porost je tvoøen 
lipovou doubravou s menšími plochami bikové doubravy a støemchové 
jaseniny. Souèástí chránìného území je i soustava pìti rybníkù, další 
rybníky  jsou  dále  na  toku.

kem v zákrutu údolí pod Pitkovicemi, dnes chránìný v pøírodní Pøírodní park pøi jihovýchodním okraji Prahy pozùstává z údolí 
památce Pitkovická stráò. Pøevažují tu modrošedé jílovité bøidlice se Pitkovického potoka od Lipan po soutok s Botièem, podél nìhož 
siltovou pøímìsí svrchnoproterozoického stáøí. Úpatí pokrývají pokraèuje až k okraji pøehradní nádrže Hostivaø, kde navazuje na 
svahové hlíny s úlomky bøidlic. Místy jsou vyvinuty mìlké pùdy typu pøírodní park Hostivaø-Zábìhlice. Patøí k nìmu i údolí Botièe od mostu 
protoranker  až  hnìdý  ranker. dálnice po soutok s Pitkovickým potokem vèetnì Milíèovského háje a 

pøilehlých  rybníkù. Na nevelkém høbetu roste suchomilný trávník. Podstatu porostu tvoøí 
tráva kostøava žlábkovitá, mezi níž vyniká bohatá populace chránì-Celé území tvoøí bøidlice a droby štìchovické skupiny starohor, místy 
ného koniklece luèního naèernalého, køivatce èeského, chrpy Triumfet-pøekryté hlinitými pokryvy. Významnì se uplatòují i potoèní nivy s bøe-
tiho a dále maøinky sivé, mochny píseèné, rozrazilu klasnatého, jetele hovými porosty. S výjimkou Milíèovského háje, který leží na mírnì 
horského aj. Rozmanitost pøírodních podmínek dokumentují bota-sklonìné plošinì, se území parku rozkládá v mìlkých údolních 
nické prùzkumy, pøi kterých bylo opakovanì zjištìno pøes 300 druhù záøezech v rovinatém terénu Øíèanské plošiny, pùvodnì zemìdìlsky 

     cévnatých rostlin. Zvláš� pøísnou ochranu si zaslouží køivatec èeský, využívané, dnes  již  z èásti zastavìné. 
rozkvétající brzo na jaøe drobnými žlutými kvìty. Je to pùvodnì Svahy jsou nevysoké místy dost strmé, s menšími skalními výchozy. 
støedomoøský druh, který se zde zachoval jako relikt teplejšího  Údolní plochy podél potokù jsou pokryty písèito-jílovitými až jílovitými 
klimatického  období,  zhruba  pøed  7000  lety. sedimenty. Pùvodnì se zde rozkládaly suché pastviny. Výjimku 
Z živoèichù jsou zde nejvýznamnìjší bezobratlí stepního charakteru, pøedstavuje pomìrnì rozsáhlý Milíèovský háj, který má charakter 
napø. støevlík Ophonus puncticollis. Z motýlù otakárek fenyklový i -lipové doubravy s menšími plochami doubrav bikových a støemcho-
vzácný žlu�ásek barvomìnný. Pozornost byla vìnována výzkumu vých jasenin. Lesní porost je na èásti narušen výsadbou stanovištnì 
pavoukù a byly zde zjištìny mj. skálovky, cediveèky a skákavky. Hnízdí zcela nevhodného smrku ztepilého. Rybníky lemují rákosiny a ostøi-

     zde nìkolik bìžných druhù ptákù, napø. konopka obecná a strrnad cové porosty s  pøechody  do olšin. 
obecný.  Ze  savcù  stojí  za  uvedení  výskyt  myšice  lesní. Souèasné lesní porosty v údolích 
V minulosti bylo údolí Pitkovického potoka, stejnì jako svahy obdob-potokù jsou z valné èásti umìle 
ných potokù, využíváno pro pastvu ovcí a koz a rozsáhlé plochy byly vysazené smìsi stanovištnì 
tedy nezalesnìné. V prùbìhu 20. století se zmìnou zemìdìlského nevhodných døevin vèetnì 
využívání území došlo k náletu a pozdìji i k výsadbì nevhodné smìsi cizího trnovníku akátu a 
jehliènatých  a  listnatých  døevin.borovice èerné. V území 

byl v roce 1995 nalezen Úsek Pitkovického potoka od Pitkovic k soutoku s Botièem a kolem 
nosatcovitý brouk Hypera Botièe od dálnice po Køeslice pøedstavuje enklávy estetické krajiny 
ononidis, který není znám s nivními loukami, pásy lesa na stráních a dnes se šíøícími bøehovými 
odjinud z Èeské republiky. porosty, které se spontánnì mìní v druhotné luhy a postupnì jsou 

osídlovány i drobnou faunou. V posledních letech dochází ke zlepšení Cenným pøírodním objek-
èistoty ovzduší i vody, což se mj. projevilo i výskytem pstruha a raka. Na tem je skalnatý ostroh 
nevyužívaných  okrajích  luk  dochází  postupnì  k  zarùstání  køovinaminarušený menším lùm-


	Stránka 1
	Stránka 2

