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Košíøe-Motol

Vyhlášen v roce 1991 na ploše 354 ha

Dominantou tohoto pøírodního parku je tabulová hora 
Vidoule (zvláštì chránìné území). 

Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní komplex v okolí 
motolského krematoria vèetnì dalších zvláštì  
chránìných území.

Souèástí pøírodního parku je jedno z nejstarších golfových høiš� v ÈecháchVýchozy ordovických køemencù v pøírodní památce Motolský ordovik

Pøi výètu pøírodních hodnot nesmíme zapomenout ani na golfové 
høištì, které tvoøí støední èást pøírodního parku. Existuje zde již 
desítky let a dokazuje, že zvláštì v mìstském a pøímìstském 
prostøedí nemusí být sportovní aktivity v rozporu se zájmy ochrany 
pøírody. Mohou pøedstavovat jeden z prvkù pøírodního prostøedí, 
i když se vlastnì jedná do znaèné míry o umìlý biotop, který má 
specifické podmínky a vyžaduje takové obhospodaøování, které by 
zajistilo  jeho  správnou  funkci.

Pøíroda ve mìstì má jiné parametry než volná krajina. V posledních 
desítkách let se však paradoxnì enklávy pøírody ve mìstech stávají 
útoèišti rostlin a živoèichù z volné krajiny, kde se obecné životní 
podmínky  zhoršily  natolik,  že  již  mnoha  druhùm  nevyhovují. 

Pøírodní park pøedstavuje pomìrnì zajímavý krajinný celek, který 
v souèasné dobì slouží pøedevším k rekreaci obyvatel okolních 
ètvrtí, ale po pøípadné rehabilitaci parku Cibulka mùže být celo-
mìstsky  atraktivní.
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Nad údolím Motolského potoka nedaleko motolského krematoria se 
vypíná malý, ale výrazný pahorek tvoøený prvohorními èedièi. Tvoøí 
jednu èást pøírodní památky Kalvárie v Motole. Úživný podklad hostí 
teplomilnou kvìtenu s èesnekem chlumním, chrpou chlumní a bìlo-
záøkou  liliovitou.

Je zde i útoèištì drobných bezobratlých živoèichù jako je napø. plž 
páskovka žíhaná. Z ptákù zde hnízdí napø. drozd zpìvný, budníèek 
menší  èi  mlynaøík  dlouhoocasý.

Pøírodní památka Motolský ordovik pøedstavuje vlastnì typickou 
mìstskou „divoèinu“. Aèkoli chránìným územím prochází železnièní 
tra�, je jen zøídka navštìvované, nebo� leží v odlehlé èásti mìsta za 
motolským krematoriem. Pro návštìvu pøírodní památky se rozhodnì 
vyplatí vybavit se plánem Prahy, abychom se neztratili. Odmìnou nám 
budou výchozy mohutných vrstev a krajina, která pùsobí tak trochu 
pustým a urèitì romantickým dojmem. Vùdèím motivem ochrany je 
geologie – zachování prvohorních vrstev ordoviku (hranice stupòù 
dobrotiv-beroun), které pøedstavují i nalezištì trilobitù. Na neúživných 
køemencích a bøidlicích se rozvinulo spoleèenstvo vøesu. Z ptákù zde 
hnízdí  napø.  strakapoud  velký,  drozd  zpìvný  a  sedmihlásek  hajní.

 údolí pøírodní památky U Hájù (již mimo území pøírodního parku), kde Dominantou tohoto pøírodního parku je tabulová hora Vidoule (zvláštì  
ve svahu vystupují vápnité prameny, na kterých bylo vyvinuto menší chránìné území). Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní komplex v okolí 

      slatiništì s ostøicí Davallovou a s prstnatcem májovým. Bez tradièního motolského krematoria  vèetnì  dalších  zvláštì  chránìných  území.
využívání tyto porosty zanikají. Chránìny jsou okrajové hrany stolové Pøírodní park menší rozlohy zahrnuje rozsáhlou nezastavìnou en-
hory Vidoule (pøírodní památka Vidoule) lemované starými opuštìnými klávu na pravém èlenitém svahu motolského úvalu od motolského 
lomy v druhohorních køídových pískovcích (cenoman) s kulisou starých krematoria na západì po zástavbu Na Cibulce vèetnì celé stolové 
dubù na východní stranì a stepními trávníky na jižním odvráceném hory Vidoule (371 m n. m.). K parku patøí i úzký pás, který se táhne od 
svahu. Význam mají i staré smíšené porosty pod usedlostí Cibulka, Vidoule pøes Šmukýøku do údolí, jímž prochází Jinonická ulice, vèetnì 
v nichž se vyskytuje øada mohutných starých stromù a kde se nachází nezastavìných kopcù lemujících jižní okraj Košíø pod Šalamounkou a 
i menší potoèní luh. Tyto lesní partie byly v minulosti nìkolikrát kolem Bulovky. V souèasné dobì je vìtšina plochy umìle zalesnìna 
upravovány. porosty rùzného, èasto nepøirozeného složení, které však zahrnují 
Období rozkvìtu zažil areál v první polovinì 19. stol., kdy bylo celé zbytky pùvodních kyselých doubrav a dubohabøin v údolí u Cibulky a 
území parkovì upraveno a v romantickém duchu doplnìno øadou na jednotlivých návrších smìrem ke krematoriu. Vìtšinu plochy budují 
drobných staveb se sochami, pavilonkem a rozhlednou. Tato úprava, ordovické bøidlice a pískovce letenského souvrství, v západní èásti je 
vzhledem k dlouhodobé absenci údržby, je dnes zastøena a stejnì jako v železnièním záøezu odkryto dobrotivské a libeòské souvrství s po-
usedlost Cibulka èeká na rekonstrukci. Základní kompozice roman-lohou tvrdých øevnických køemencù na jejich rozhraní. Jde o vý-
tického díla je dána dramatickou modelací terénu a tak i v souèasné znamné nalezištì zkamenìlin a geologický odkryv, dnes chránìný 

    dobì stojí park, èi spíše jeho torzo za návštìvu. K pøírodnímu parku jako  pøírodní  památka  Motolský ordovik. 
patøí i niva Motolského potoka s lukami a bøehovými porosty na sever Z pùd pøevažují kambizemì a hnìdozemì s èetnými ploškami rankerù 
od  vozovny  a  níže.i glejových pùd. V západním cípu území pøírodního parku vystupují 
Krajinnou dominantou pøírodního parku je pøírodní památka Vidoule. v tektonicky izolované køe podél vý-
Tvoøí ji vodorovnì uložené vrstvy druhohorních pískovcù a opuk, ve znamného pražského zlomu hor-
kterých se nacházejí zkamenìliny moøských svrchnokøídových mlžù niny silurského motolského sou-
(Inoceramus sp.). Geologický podklad je neúživný a proto zde pøe-vrství a pøedevším bazalty 
vládá poloruderální vegetace, která pøechází až do spoleèenstev budující skalní útvar Kal-
stepního charakteru. Na tato spoleèenstva jsou vázány èetné druhy várie, pokrytý porostem 
bezobratlých teplomilných živoèichù (støevlíèci, mandelinky a ští-pìchavy vápnomilné s øa-
tonoši). V keøovém porostu hnízdí nejrùznìjší druhy ptákù, napø. dou vzácných xeroter-
strnad obecný, pìnice èernohlavá èi drozd zpìvný. Pískovce jsou na mních rostlin, k nimž patøí 
nìkterých místech tìženy v minilùmcích, èímž vznikly i drobné jeskynì. èesnek tuhý, bìlozáøka 
Ty se stávají doèasným domovem bezdomovcù a vlastnì tak nechtìnì liliovitá a chrpa chlumní. 
rekonstruují  pomìry  pøed  desítkami  tisíc  let.Severnì od trati leží záøez 

Výchozy cenomanských pískovcù na hranì tabulové hory 
v pøírodní památce Vidoule

Letecký pohled na PP kalvarie v Motole od jihu. Diabasy tvoøí nápadný høbet a pahorek  v údolí Motolského potoka
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