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CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ PØÍRODNÍHO PARKU 
HOSTIVAØ - ZÁBÌHLICE

34  PP Meandry Botièe

HOSTIVAØ-
ZÁBÌHLICE

Hostivaø-Zábìhlice

Vyhlášen v roce 1990 na ploše 423 ha

Navazuje na pøírodní park Botiè-Milíèov. 
Jeho jádrem je zvláštì chránìné území 
Meandry Botièe se zachovalými ukázkami 
pøirozenì meandrujícího toku Botièe s jeho 
bøehovými porosty.

Souèástí pøírodního parku je i Hostivaøská 
pøehrada, která byla vybudována v letech 
1959–1963 a zvláštì po dobudování Jižního Mìsta 
se stala jedním z nejvýznamnìjších rekreaèních 
areálù hl. m. Prahy.

Bezprostøední okolí Hostivaøské pøehrady protíná 
øada cest a stezek, které Pražané využívají 

k rùzným sportovním aktivitám a odpoèinku

V pøírodní památce Meandry Botièe je chránìn pøirozený 
meandrovitý tok s bøehovými porosty

PØÍRODNÍ
PARK

Z pøírodních hodnot má význam zejména tok Botièe s pøirozenými 
meandry a pásy pobøežní vegetace. Tento úsek je dnes chránìn 
v pøírodní památce Meandry Botièe. Bøehové porosty tvoøí nej-
èastìji vrba bílá (Salix alba), vrba košíkáøská (S. viminalis), olše 
lepkavá (Alnus glutinosa), roztroušenì také jilm vaz (Ulmus laevis). 
Pøirozený ráz má také lužní les a tùnì pod Toulcovým dvorem 
s  mokøadní  entomofaunou. 

Na údolních loukách žije mokøadní støevlíèek Panageus cruxmajor 
a v parku Práèe vzácný støevlíèek Perigona nigriceps, který vyhle-
dává  tlející  rostlinné  zbytky. 

Území je i stanovištìm èetných druhù hnízdících ptákù, mezi jinými 
i  sýèka  obecného. 

Ve vodì žije pomìrnì bohatá rybí fauna, nìkteøí mìkkýši a také 
obojživelníci,  napø.  kuòka  obecná. 

Územím dnes vede nauèná stezka „Povodím Botièe", na jeho okraji 
u  sídlištì  Košík  se  nachází  ekologické  centrum  Toulcùv  dvùr. 

Celý prostor ovšem trpí blízkostí mìstských ètvrtí i splachy z obce 
Hostivaø,  což  podporuje  ruderalizaci  vìtšiny  stanoviš�.
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Vodní nádrž Hostivaø od jihovýchodu

Na podzim splavují tok Botièe vodáci. Tehdy je Botiè splavný 
od hráze Hostivaøské pøehrady až k parku Práèe v Zábìhlicích

Nepravidelnì zde hnízdí napø. ledòáèek øíèní a slavík obecný. Jejich 
výskyt ovlivòuje zvýšená návštìvnost území z okolních sídliš�, u led-
òáèka i nedostatek drobných rybek ve zneèištìné vodì Botièe. Z dal-
ších druhù ptákù tu je hnízdištì žluny zelené a žluny šedé, krutihlava 
obecného, støízlíka obecného, stehlíka obecného, puštíka obecného 
a  strakapouda malého. 

Na bøezích Botièe byly nalezeny doklady osídlení již prvních zemì-
dìlcù s lineární keramikou z mladší doby kamenné. Na pravém bøehu 
pøehradní nádrže se táhne høbet Kozince konèící ostrohem, na nìmž 
je dokumentováno hradištní opevnìní z pozdní doby halštatské (asi 
5. stol. pø. n. l.). Hradištì bylo osídleno už v pozdní dobì kamenné a 
ve starší dobì bronzové, pozdìji ještì na poèátku 9. století. V území 
zanechali  své  stopy  i  Keltové.

Území bylo v minulosti zemìdìlsky využíváno. Prudší stránì s mìlkou 
pùdou pøedstavovaly pøedevším pastviny, které byly ve 20. století 
nevhodnì zalesnìny hlavnì nepùvodními døevinami. Dnes tvoøí park 
pøírodní enklávu uvnitø velkomìstské zástavby. Místy se rozkládají 
ovocné sady s podrostem mezofilních luk. V Zábìhlickém parku rostou 
nìkteré  exotické  døeviny,  napø.  tsuga  kanadská (Tsuga canadensis).

Na jižnì uklonìných svazích s mìlkou pùdou ojedinìle nalezneme 
fragmenty  xerotermních  trávníkù.

od  koruny  pøehradní  hráze  až  po  park  Práèe  v  Zábìhlicích.Jde o menší pøírodní park, který dnes tvoøí enklávu uvnitø velkoplošné 
mìstské zástavby. Pozùstává ze dvou èástí. Horní zahrnuje oba Niva potoka a meandrující tok Botièe je zaøíznut do vlastních aluvi-
svahy údolí potoka Botièe s pøehradní nádrží Hostivaø (dokonèena álních náplavù hlín a písèitých hlín, štìrkopísky vystupují pouze 
v roce 1962) vèetnì zalesnìných návrší po obou stranách a údolní v oblasti tìsnì pod pøehradou. Jejich podloží pak tvoøí pøevážnì bøid-
nivu pod hrází nádrže až k okraji staré Hostivaøe. Úzký koridor, který lièná souvrství ordovického stupnì beroun. Jsou zde vyvinuty nivní pù-
touto obcí prochází pøi toku Botièe, propojuje horní úsek s dolní èástí, dy,  v  okrajích  ochranného  pásma  a  okolí  pøehrady  i  pùdy  hnìdé.
která zahrnuje nivu Botièe a èást zalesnìného levého svahu údolí až 

Bøehové porosty místy pøecházejí v olšinové porosty s dymnivkou k Hamerskému rybníku v Zábìhlicích. Svahy údolí tvoøí na horním 
dutou, dymnivkou bobovou a blatouchem bahenním. Úzká niva potoka okraji vodní nádrže bøidlice a droby štìchovické skupiny neoprotero-
Botiè  je  lemovaná  fragmenty  støemchové  jaseniny.zoika. Dále k západu jsou to horniny 
Bezobratlí živoèichové odrážejí typ biotopu, tj. pobøežní pás potoka a ordoviku, vìtšinou mìkèí bøidlice 
zbytky nivních luk. Z 86 druhù støevlíkovitých jsou to napø. Leistus šáreckého, dobrotivského, le-
terminatus a Ocys quinquestriatus. Z fytofágních broukù z 56 druhù tenského a zahoøanského 
mandelinkovitých jmenujme Donacia marginata a Hippuriphila souvrství. Soutìsku v zá-
modeeri, ze 107 druhù nosatcovitých napø. druhy Barypeithes pellu-krutu u hráze nádrže 
cidus, Rhynchaenus foliorum. Motýlù bylo v území urèeno 31 druhù Hostivaø tvoøí odolné ska-
denních a 144 noèních; ze zákonem chránìných oba otakárci - lecké køemence.
fenyklový i ovocný. V potoce žije 27 druhù ryb, napø. pstruh obecný V roce 1968 byla na ploše 
potoèní, okoun øíèní, cejnek malý, ježdík žlutý. Z obojživelníkù je tu 6,7 ha vyhlášena pøírodní 
zejména  kuòka  obecná,  ropucha  obecná  a  zelená.památka Meandry Botièe. 
Významná ornitologická lokalita, 47 hnízdících druhù, mezi jinými Zahrnuje koryto potoka a 
sýèek obecný, konipas horský, pìnice hnìdokøídlá, rákosník zpìvný.jeho bezprostøední okolí 
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