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KLÁNOVICE-
ÈIHADLA

Klánovice-Èihadla

Vyhlášen v roce 1991 na ploše 2 223 ha

Rozlehlý komplex klánovických lesù s nìkolika zvláštì 
chránìnými územími ve vazbì na Poèernický rybník, 
který je také maloplošným chránìným územím.

Pøírodní park tak pøedstavuje pøírodovìdecky 
pozoruhodný komplex a zároveò velmi dùležitý 
rekreaèní areál.

Jarní aspekt v pøírodní památce Xaverovský háj oživují hájové druhy rostlin,
døíve než je o místo na slunci pøipraví hustá zelená klenba listnáèù

V Klánovickém lese by mìl vzrùstat podíl listnáèù (pøedevším dubu a bøízy) 
na úkor smrku a borovice

Nejvìtší rybník na území Prahy je chránìn jako pøírodní památka 
Poèernický rybník. V mìlké pøítokové èásti rybníka jsou vysoké ostøi-
cové porosty s dominantní ostøicí dvouøadou. V litorálu rybníka roste 
rákos obecný, orobinec úzkolistý a chrastice rákosovitá. Z vodní 
vegetace mùžeme jmenovat šejdarku bahenní. Vyskytuje se zde 
nìkolik druhù obojživelníkù mj. skokan zelený a skokan hnìdý. Roz-
lehlá vodní hladina láká èetné druhy ptákù, kteøí zde mají tahovou 
zastávku a mnohé druhy zde hnízdí. Uvést mùžeme napø. potápku 
roháèe,  kachnu  divokou,  lysku  èernou  a  slípku  zelenonohou. 

Na hrázi rybníka je porost starých dubù, z nichž nìkteré dosahují 
velkých rozmìrù a jsou tvarovì zajímavé. Ve východní èásti na 
pravém bøehu rybníka jsou rozsáhlé porosty vrb s nìkolika druhy 
jako  je  vrba  popelavá,  vrba  košíkáøská  èi  vrba  trojmužná.

Pøírodní park je ukázkou biocenóz, které jsou v pražském prostoru 
pomìrnì øídce zastoupeny. Je i významným rekreaèním zázemím 
obyvatel  okolních  novì  budovaných  ètvrtí.
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V pøírodní památce Poèernický rybník je na hrázi porost 
tvoøený pøevážnì duby s malým podílem lip

CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ PØÍRODNÍHO 
PARKU KLÁNOVICE-ÈIHADLA

10  PR Cyrilov
26  PP Klánovický les
50  PP Poèernický rybník
     79  PR V Pískovnì
     84  PP Xaverovský háj
               89  PP Prameništì
                     Blatovského
                     potoka
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V pøírodní památce Xaverovský háj je chránìna mozaika zachovalých 
lesních spoleèenstev. Ve východní èásti to jsou acidofilní a bezko-
lencové doubravy, lipové a habrové doubravy. Hnízdí zde celá øada 
ptaèích druhù jako je pìnice èernohlavá, budníèek vìtší, žluva zelená 
a sedmihlásek hajní. Vyskytuje se zde témìø 20 druhù savcù, mj. 
nìkolik  druhù  netopýrù,  kuna  lesní  a  myšice  køovinná.

K nejfotogeniètìjším chránìným území nejen tohoto pøírodního parku, 
ale celé Prahy, patøí pøírodní rezervace V pískovnì, která se rozkládá 
mezi Rokytkou a Svépravickým potokem. V pomìrnì nedávné minu-
losti zde skonèila tìžba v pískovnì a území bylo pomìrnì rychle 
zatopeno. Vznikl tak biotop, který zvláštì za podzimních mlh pøipomíná 
šumavská blata. V území pøevládají mokøadní druhy rostlin jako ko-
satec žlutý, žlu�ucha lesklá, kakost mìkký, ostøice pašáchor èi dvoj-
zubec trojdílný. Druhovì pestøí jsou zdejší obojživelníci – a tak kromì 
skokana zeleného a skøehotavého tu najdeme i skokana hnìdého 
a ropuchu obecnou. Místo je významnou tahovou zastávkou a hníz-
dištìm mnoha druhù ptákù vázaných na vodní plochu a mokøady jako 
je moudivláèek lužní, lyska èerná, potápka roháè, slípka zelenonohá èi 
volavka  popelavá.

ního. Pro oba lesní celky jsou význaèné bezkolencové, lipové i bikové Rozlehlý komplex klánovických lesù s nìkolika zvláštì chránìnými 
doubravy, v menší míøe i doubravy habrové. Roste zde bøíza pýøitá a územími ve vazbì na Poèernický rybník, který je také maloplošným 
nìkteré acidofilní rostliny, které jsou v užším prostoru Prahy vzácné, chránìným územím. Pøírodní park tak pøedstavuje pøírodovìdecky 

       napø. smilka tuhá nebo prha arnika. Blízkost teplého Polabí naznaèuje pozoruhodný  komplex  a  zároveò  velmi dùležitý  rekreaèní  areál.
výskyt ochmetu evropského na dubech, pro oblast mezofytika je Nejrozsáhlejší pražský pøírodní park ležící na severovýchodì území 
charakteristická napø. vrba ušatá. hlavního mìsta je protažený ve smìru západ-východ od okraje Kyjí až 
V Klánovickém lese a u Cyrilova se nachází øada dávno opuštìných po hranici Velké Prahy ve východní èásti lesního komplexu Vidrholec. 
pískovcových lùmkù, u nichž se vytvoøila menší vøesovištì. Železnièní Jeho krajinný ráz podmiòuje vìtšinou ploše modelovaný povrch tvo-
tra� Praha-Kolín lemují èetné menší tùòky s rašeliníkem a bublinatkou øený na západì bøidlicemi, drobami a pískovci ordoviku, které se 
jižní, kde žije zejména èolek velký, v okolních porostech pak skokan zhruba od linie Horní Poèernice-Bìchovice postupnì noøí pod jíly, sle-
štíhlý. Srovnání s unikátním prùzkumem broukù Klánovického lesa pence a pískovce druhohorního køídového stupnì cenoman. Tento ži-
z poloviny 20. století umožòuje odhalit zmìny ve složení fauny. vinami chudý podklad, v nìmž vystupuje øada rovinatých úsekù s tìž-
Nìkteré druhy tu již vyhynuly (støevlíèek Cymindis vaporariorum), jiné kými, špatnì propustnými pùdami typu arenických až oglejených 
dosud pøežívají nebo se naopak novì objevily. Zachovalost raše-kambizemí s ploškami glejù, podmiòuje celé pøírodní prostøedí cha-
linných mokøadù dosud stále dokládá napø. støevlíèek Bembidion rakterizované pøevahou acidofilních fytocenóz a øadou zamokøe-
humerale. Z dobøe prozkoumané skupiny pavoukù tu byla zjištìna ných  ploch.
napø. plachetnatka Saaristoa abnormis. Lesní porosty oplývají i bo-Podstatnou èástí parku jsou zalesnìné úseky, dnes z vìtší èásti malo-
hatstvím  pøedevším  vlhkomilných  druhù  hub.plošnì chránìné. Na západì je to pøírodní památka Xaverovský háj, 
Okolo soutoku Blatovského a Bìchovického potoka na rozhraní ordo-východnìji pak rozlehlý lesní komplex z vìtší èásti zahrnutý do pøí-
vických a nadložních propustných cenomanských vrstev roztroušenì rodní rezervace Klánovický les-Cyrilov. Ještì dále k západu se pak 
vyvìrají prameny a v jejich okolí se ojedinìle nacházejí malé plochy nachází menší chránìné území pøí-
bezkolencových luk, kde dosud roste napøíklad kosatec sibiøský, vrba rodní rezervace V pískovnì, což 
rozmarýnolistá a jarva žilnatá. V roce 1996 zde byl zatím naposledy je bývalá pískovna (dnes zato-
v Praze pozorován hoøec hoøepník. Na hostitelské rostlinì (krvavec pená) s pøilehlým úsekem 
toten) žije modrásek bahenní. Na písèitých plochách mezi Klánovic-nivy potoka Rokytka, která 
kým lesem a Xaverovským hájem se vzácnì vyskytují psamofilní a se stala refugiem mo-
subhalofilní  druhy,  napø. kyprej  yzopolistý  a  pomnìnka  rùznobarvá.køadní kvìteny, význaèné 

mokøadní entomofauny, Pøírodní rezervace Klánovický les byla zøízena k zachování cenných 
obojživelníkù, mezi jiným lesních spoleèenstev. Je tu bezkolencová bøezová doubrava, biková 
i skokana skøehotavého doubrava a èernýšová dubohabøina biková. Zajímavý je výskyt bøízy 
a èetných vodních ptákù pýøité a jejích køížencù s bøízou bìlokorou. Bohatá je avifauna s kání 
vèetì moudivláèka luž- lesní,  jestøábem  lesním  a  puštíkem  obecným.

Pøírodní rezervace V pískovnì je významnou tahovou zastávkou 
i hnízdištìm mnoha druhù ptactva

Letecký pohled na Klánovický les, který pøedstavuje jeden z nejvìtších lesních komplexù na území Prahy
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