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Radotínsko-Chuchelský háj

Vyhlášen v roce 1990 na ploše 1392 ha

Zasahuje do chránìné krajinné oblasti Èeský kras 
a zároveò z pøírodovìdeckého hlediska jedno 
z nejcennìjších území hl. m. Prahy. 

Rozsáhlé území zahrnuje svahy údolí Vltavy 
a Berounky od Barrandovských skal na severu 
po Staòkovku na jihu vèetnì Èertovy strouhy, Pøídolí 
a Radotínského údolí od hranic Prahy nad Rutickým 
mlýnem k okraji Radotína a pøítokù Radotínského 
potoka od Zadní Kopaniny, Kosoøe, Lochkova 
i Slavièího údolí.

RADOTÍNSKO-
CHUCHELSKÝ HÁJ

Obraz Rudolfa Kellera z r. 1846 pøedstavuje nejen umìlecké dílo, ale 
i zajímavý dokument, jak pøed 150 lety vypadala chránìná území 
Chuchelský háj a Barrandovské skály. Háj se zachoval v témìø 
nezmìnìné podobì, jen okolí kostelíka znaènì zarostlo. Barrandovské 
skály tehdy tvoøily velkolepý geologický profil porostlý bohatou 
xerotermní vegetací. Dnes je zde z vìtší èásti nevhodná akátová 
výsadba, která podstatnì snížila jejich pøírodovìdeckou i estetickou 
hodnotu.
Tento obraz patøí k nejstarším malbám, které inspirovala krajina 
v blízkém okolí Prahy

Pøírodní památku Slavièí údolí tvoøí mìlce zaøíznuté údolí
nedaleko Radotína. Je zde mimo jiné zachovalá èernýšová 
dubohabøina a fragment šipákové doubravy
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CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ
PØÍRODNÍHO PARKU

RADOTÍNSKO -
CHUCHELSKÝ HÁJ

2  NPP Barrandovské
             skály
8  NPP Cikánka I-II
16  PR Homolka
19  PP Hvížïalka
21  PR Chuchelský háj
27  PR Klapice
33  NPP Lochkovský profil
40  PP Nad závodištìm
46  PP Ortocerový lùmek
60  PP Radotínské skály
61  PP Radotínské údolí
67  PR Slavièí údolí
68  PR Staòkovka
87  PP Zmrzlík

PØÍRODNÍ
PARK

Vzhledem k uvedenému bohatství se lze zmínit napø. jen o nej-
významnìjších skuteènostech, týkajících se bioty. Chuchelský háj 
pøedstavuje snad nejzachovalejší mozaiku dubohabøin, døínových 
doubrav i su�ových porostù na pražském území díky plnì 
rozvinutému bylinnému patru, které zejména v jarním aspektu 
uchvátí návštìvníka porosty kvetoucích dymnivek. Zahrnuje v sobì 
i Chuchelskou skálu, kde na diabasovém podkladì roste kosatec 
bezlistý, èesnek tuhý i tøemdava bílá. V pøírodní rezervaci 
Radotínské údolí se zachovaly poslední výskyty vèelníku 
rakouského a lomikamene vždyživého na území Prahy, v pásu 
Barrandovských skal pak nejvìtší souvislý porost bìlozáøky 
liliovité.

Pøestože území pøírodního parku bylo znaènì dotèeno tìžbou 
kamene, pøedevším vápencù, i existencí dnešní Lochkovské 
cementárny pøímo v centru parku, je zde zachováno stále takové 
bohatství pøírodních hodnot, jako málokde v èeských zemích. 
Území má prvoøadý význam pro krátkodobou rekreaci pražského 
obyvatelstva i jako cílová oblast odborných exkurzí vysokých škol a 
mezinárodních  kongresù  a  sympozií.
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V národní pøírodní památce Cikánka jsou rozsáhlé porosty kavylù

Letecký pohled na Chuchelský háj – v pozadí s kostelíkem sv. Jana Nepomuckého

Z maloplošných území pøedevším geologického charakteru jde 
o dùležité geologické profily a nalezištì zkamenìlin pøesahující 
významem hranice Èeské republiky. V pøírodním parku leží národní 
pøírodní památka Barrandovské skály, národní pøírodní památka 
Cikánka I, Cikánka II, národní pøírodní památka Èerná rokle, pøírodní 
rezervace Homolka, pøírodní rezervace Chuchelský háj, pøírodní 
rezervace Klapice, národní pøírodní památka Lochkovský profil, 
pøírodní památka Nad závodištìm, pøírodní památka Orthocerový 
lùmek, pøírodní památka Radotínské skály, pøírodní rezervace 
Radotínské údolí, pøírodní rezervace Slavièí údolí, pøírodní rezervace 
Staòkovka a pøírodní památka Zmrzlík. Již sama tato koncentrace 
chránìných území ukazuje vysokou pøírodní a nauènou hodnotu 
parku. Èást území byla vyhlášena k ochranì celých ekosystémù, napø. 
Radotínské  údolí,  Staòkovka,  Slavièí  údolí  nebo  Chuchelský  háj.

Pøi botanickém prùzkumu zde bylo zjištìno na 600 druhù vyšších 
rostlin, ještì mnohem bohatší je zde zvíøena - pøedevším bezobratlí. 
Území je znaènì postiženo tìžbou vápencù, která zde probíhá i v sou-
èasné dobì. Na druhé stranì právì pøi tìžbì kamene byly obnaženy 
vìdecky velmi cenné geologické profily s celou øadou zkamenìlin 
prvohorních  živoèichù.

Rozsáhlé území zahrnuje svahy údolí Vltavy a Berounky od Barran- I když jde o plošinu se zarovnaným povrchem, má celé území èlenitý 
ráz dík hlubokým údolním záøezùm, které mu pøi pohledu od Vltavy a dovských skal na severu po Staòkovku na jihu vèetnì Èertovy strouhy, 
Berounky propùjèují malebný kopcovitý vzhled. Podobnì je tomu Pøídolí a Radotínského údolí od hranic Prahy nad Rutickým mlýnem 

k okraji Radotína a pøítokù Radotínského potoka od Zadní Kopaniny, i v jednotlivých údolích, kde èetné skalní útvary nejen zpestøují krajinný 
Kosoøe, Lochkova i Slavièího údolí. Svahy obrácené k Berounce a obraz, ale i názornì odkrývají geologickou stavbu této severovýchodní 
Vltavì tvoøí vìtšinou prvohorní bøidlièná souvrství svrchního ordoviku, èásti Èeského krasu stejnì jako v úseku Barrandovských skal na 
zatímco souvrství siluru a devonu vystupují dále k severozápadu i ve severovýchodì  parku. 
svahu nad Vltavou ve výbìžku parku u Chuchle. Silurské bøidlice 

K odkrytí geologické stavby pøispívají i èetné lomy, dnes vìtšinou již 
a vápence s žílami bazaltù (diabasù) 

opuštìné, které se nacházejí v rùzných stupních spontánní revita-
a devonské vápence i bøidlice jsou 

lizace. Pestrému horninovému podkladu odpovídá i bohatství pùd, 
názornì odkryty v mnoha skal-

mezi nimiž se vedle kambizemí a hnìdozemí na hlubších zvìtralinách 
ních výchozech v boèních 

respektive sprašových pokryvech uplatòuje i celá škála rendzin, para-
údolích pøítokù Vltavy a 

rendzin  a  na  prudších  srázech  a  skalách  i  rankerù.
Berounky, zatímco na 

Pestrý horninový podklad i èlenitý georeliéf se obrážejí i v bohatství mezilehlých plošinách 
živé pøírody, kterou charakterizují teplé háje od dubohabøin po døínové jsou povìtšinì zakryté 
doubravy a celá škála skalních stepí, rozrùznìných podle povahy relikty bazálních vrstev 
podkladu. Tento stav vedl k vyhlášení øady chránìných území rùzných svrchní køídy (cenomanu), 
kategorií. Do území parku zasahuje svým severovýchodním výbìž-popøípadì tøetihorními a 
kem  v  Radotínském  údolí  CHKO  Èeský kras.kvartérními  pokryvy.
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