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Smetanka

Vyhlášen v roce 2009 na ploše 150 ha

Území pøírodního parku se rozkládá kolem Rokytky 
a její údolní nivy. Na jihozápadì hranièí s Kyjským 
rybníkem, který není zahrnut do pøírodního parku. 

Støedem pøírodního parku se táhne lesnatý høeben 
vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U hloubìtínské 
vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. 

Pøírodní park navazuje ve východní èásti na pøírodní 
park Klánovice-Èihadla a spoleènì vytváøí hlavní 
území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního 
okraje Prahy do centra, který se v závìru projevuje 
vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkovì.

Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancoval revitalizaci 
skládky Hloubìtín, která byla realizována v r. 2009.

Vznikla tak rekreaèní plocha, jejíž souèástí 
jsou i menší horolezecké stìny.

Hranice pøírodního parku Smetanka konèí na bøehu Kyjského rybníka.
Divoké kachny si však užívají pøíjemného prostøedí i této vodní nádrže

Území pøírodního parku zahrnuje jen málo zastavìných èástí a tak 
se kulturní památky nacházejí spíše v jeho bezprostøedním okolí – 
napø. døevìná zvonièka v Hrdloøezích ze 17. století nebo usedlost 
è.p. 2, tzv. Kožíkovský grunt. Musíme se samozøejmì zmínit o sa-
motném místním názvu, který je uvádìn k roku 1395 a jistì nevìstí 
žádnou bohulibou èinnost. Neznamená to však, že by zde v minulosti 
sídlil nìjaký krutý kmen Èechù, který by vraždil na potkání. Název 
svìdèí spíše o tom, že tenhle kout Prahy byl tak trochu zapomenutý 
a  vlastnì  až  do  20.  století  si  zachoval  svùj  venkovský  charakter.

Ještì starobylejší jsou Kyje, které se rozkládají nad Kyjským rybní-
kem (také mimo pøírodní park). Dle Václava Hájka z Liboèan se tu 
odehrála již v roce 794 bitva mezi Èechy a Nìmci. Zajímavé je, že 
kyje si údajnì nachystali Nìmci na Èechy. Nejstarší památkou je 
románský kostel svatého Bartolomìje prvnì písemnì pøipomínaný 
v  r.  1306.

Dnes je okolí Rokytky, vlastní zalesnìný høbet Smetanky a lesnaté 
svahy mezi Hoøejším a Kyjským rybníkem oblíbeným místem krátko-
dobé rekreace. Pøírodní park tak pøedstavuje krajináøský komplex 
zachovalé pøímìstské krajiny v blízkém centru mìsta s dominantou 
zalesnìného  vrchu  Smetanka  a  zároveò  dùležitý  rekreaèní  areál.
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Dominantním vodním tokem pøírodního parku je Rokytka



význam jako útoèištì rostlin a živoèichù z okolní krajiny, která je in-
tenzivnì zemìdìlsky využívána. To ostatnì pozorujeme na vìtšinì 
pražských maloplošných chránìných území, která se stávají genetic-
kými bankami èeské krajiny a jejich význam i na celostátní úrovni roste.

Na území pøírodního parku a v jeho bezprostøedním okolí probìhla 
øada pøírodovìdeckých prùzkumù, napø. botanický prùzkum pøírodní 
památky  Pražský  zlom  a  jejího  okolí. 

Pøi biologickém prùzkumu Hoøejšího rybníka a jeho okolí v r. 2006 bylo 
zjištìno 106 druhù cévnatých rostlin, 7 druhù mìkkýšù, 165 druhù 
motýlù, z obojživelníkù ropucha obecná a skokan zelený, z plazù 
slepýš køehký. Ze 14 druhù ptákù mùžeme jmenovat poláka chocho-
laèku a potápku malou. Z vodních savcù uveïme ondatru pižmovou. 
V lesních porostech hnízdí napø. datel èerný, kánì lesní a øada 
drobných pìvcù. Celá oblast je též významným refugiem organizmù 
vázaných na vodní biotopy a les s výskytem mnoha druhù, které jsou 
zaøazeny  mezi  druhy  zvláštì  chránìné.

struovat geologický vývoj území  jak se jednotlivé vrstvy ukládaly, jak Území pøírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její údolní nivy. 
se prohlubovalo èi naopak zmìlèovalo moøské dno. Nálezy rùzných Na jihozápadì hranièí s Kyjským rybníkem, který není zahrnut do 
druhù zkamenìlin v jednotlivých vrstvách také odhalily dynamiku geo-pøírodního parku. Pøírodní park se skládá ze dvou èástí, které dìlí 
logického vývoje. Pozoruhodný je tzv. Pražský zlom. Je to dislokaèní jedna z dopravních tepen Prahy – Prùmyslová ulice. Støedem pøírod-
plocha, podél níž se navzájem posunovaly rozsáhlé vrstvy hornin. ního parku se táhne lesnatý høeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), 
Jedná se o urèitou obdobu sesuvù, se kterými se setkáváme napø. po svah U hloubìtínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou 
rozsáhlých deštích na severní Moravì v oblasti flyše. K pohybùm podél Aloisov. Pøírodní park navazuje ve východní èásti na pøírodní park 
Pražského zlomu docházelo v hloubkách Zemì. Zatím nemáme pøes-Klánovice-Èihadla. Je zajímavé, že západním smìrem (do centra 
ný nástroj, kterým bychom mohli odhadnout délku celého procesu, Prahy) pokraèují zelené plochy (Na Balkánì, Na Krejcárku) a vrcholí 
jednalo se však jistì o tisíce let. Výsledek je však impozantní. Podél úzkým høbetem vrchu Vítkov (270 m n. m.), který zasahuje až do 

  zlomu došlo k zaklesnutí severní kry vùèi jižní, takže na ploše zlomu se samého  centra  Prahy.
stýká mnohem mladší zahoøanské souvrství s horninami dobrotivské-Geologické podloží tvoøí pøevážnì horniny ordoviku, které se ukládaly 
ho souvrství, skaleckými køemenci a dobrotivskými bøidlicemi. V Hlou-na dnì pomìrnì studeného moøe, které se rozlévalo ve starších prvo-
bìtínì, kde vycházejí tyto horniny na zemský povrch, je výška posunu horách na území dnešní Prahy. V urèitých obdobích se jednalo o de-
mezi obìma krami minimálnì 900 metrù. Geologický výzkum ukázal, presi protaženou ve smìru jihozápad – severovýchod s nejhlubším 
že  na  nìkterých  místech  byla  výška  posunu  dokonce  dvojnásobná.prostøedím  a  s  maximální  výplní  v  osní  èásti.
V okolí hloubìtínského zámeèku jsou zastiženy dislokaèní plochy 

Na tento soubor vrstev se dobøe hodí oznaèení pražská pánev. V té 
Pražského zlomu na zemském povrchu ve velmi instruktivním profilu. 

dobì docházelo k bohatému rozvoji nejrùznìjších forem moøských 
Území bylo proto vyhlášeno za pøírodní památku Pražský zlom. Není 

živoèichù, pøedevším trilobitù. Zástupci tìchto populárních zka-
souèástí pøírodního parku (leží v jeho bezprostøední blízkosti), rozhod-

menìlin byli pøedmìtem studia již od 
nì však stojí za návštìvu, nebo� ukazuje geologickou stavbu pøírod-

18. století a v 19. století se o jejich 
ního parku, na které se geologické síly, které formovaly Pražský zlom, 

výzkum zasloužil francouzský 
velmi výraznì podílely. Geologický podklad pøírodního parku tvoøí pøe-

badatel Joachim Barrande, 
devším  drabovské  køemence,  bøidlice  libeòské  a  králodvorské.

kterého osud, èi politická 
Vzhledem k tomu, že území pøírodního parku bylo ponìkud stranou situace zavály do Èech. 
hlavních tras, zachovalo si dosud rozsáhlé pásy zelenì v sousedství Zde nakonec bìhem nì-
vodních ploch  øíèky Rokytky i Hoøejšího a Kyjského rybníka. Nejedná kolika desítek let vytvoøil 
se však o pùvodní pøirozené porosty. To dokazuje, že ještì v nedávné monumentální dílo, kte-
minulosti (19. stol. a poèátek 20. stol.) zde probíhala pastva a území rým proslavil èeské zka-
mìlo  podstatnì  nižší  procento  zalesnìní. menìliny po celém svìtì. 

Detailní studium zkame- Ve 20. stol. se však zmìnil styl života s výrazným vlivem na pøírodní 
nìlin umožnilo rekon- prostøedí  a  nejrùznìjší  oázy  zelenì  ve  mìstech  získávají  stále  vìtší

V pøírodní památce Pražský zlom je názornì odkryta plocha, podle které 
se o nìkolik set metrù posunuly rùznì staré vrstvy hornin ordoviku. 

Proto se zde stýká mladší zahoøanské souvrství s horninami dobrotivského 
souvrství. To poskytuje dùkaz o složitých a dynamických dìjích, 

které se odehrávaly v dávné geologické minulosti a vedly ke 
vzniku složité geologické stavby pøírodního parku Smetanka

Støedem pøírodního parku se táhne lesnatý høeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), vlevo tok Rokytky
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