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Cíle 
Studie zpracovává požadavky na změny v území na Milíčově a zahrnuje jak vlastní území 
výstavby Skanska Milíčovský háj – sever, Milíčovský háj – jih a východ, ale i širší vztahy 
tak, jak je definovala studie EIA. Studie se zabývá změnami v projektu Skanska a 
kvantifikací významu z pohledu občanů a životního prostředí. Změnou se rozumí navržení 
stavebních či terénních úprav v projektu či jeho okolí jako kompenzační za vzniklou újmu 
na biodiverzitě. Vzhledem k tomu, že obytný soubor byl již částečně realizován, je 
předmětem studie též navrhnout změny v projektu tak, aby se přírodní podmínky v 
nejbližším okolí staly dlouhodobě udržitelné pro zachování a rozvoj přírodních biotopů a 
všech složek živé přírody se zaměřením na přilehlou Přírodní památku Milíčovský les a 
rybníky a Evropsky významnou lokalitu. Studie vznikla z prostředků Nadace Via, Fond 
místních iniciativ 2011 a řídí se ustanoveními nadace VIA www.nadacevia.cz/cz/nadace-
via. 
 
Metody 
Přírodovědný výzkum a rešerše cílené na ochranářsky cenné druhy cévnatých rostlin, 
obojživelníků, plazů a ptáků vyskytujících se na zájmovém území nebo v jeho blízkém 
okolí. 
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Proměny krajiny 
Zájmové území spolu s okolní krajinou prošly mnoha změnami, z nichž v posledních více 
než 100 letech byly nejdůležitější ty spojené s lidskou činností. Les byl využíván jako 
bažantnice, byly zde rozsáhlé mokřady s navazujícími a rozlohou dvojnásobnými nebo již 
zaniklými rybníky (viz obr. 1). 

 
 

Obr. 1. – Mapa z Císařských otisků z období kolem 1840. Zdroj MHMP 2011. 
 

Mapa z 50. let min. století (obr. 2a) ukazuje na chybějící zástavbu v okolí. Současný 
letecký snímek (Obr. 2b) již ukazuje dramatický rozvoj zástavby, významné terénní úpravy 
(Územní terénní útvar Milíčov) a nepůvodní druhovou skladbu dřevin (smrkové výsadby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. – (A) letecký snímek z roku 1952 a (B) z roku 2011. Zdroj: CENIA. 

B 

A B
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Biodiverzita v území a její ochrana 
Na území PP Milíčovský les a rybníky bylo v současnosti zaznamenáno přes 440 druhů 
cévnatých rostlin, přes 90 druhů mokřadních střevlíků, 14 druhů obojživelníků a kolem 50 
druhů ptáků (Hroudová & Hrouda 1992, Veselý 2002, Vávra 2007, Moravec 2009, Petřík 
2009, 2012, T. Telenský pís. sděl.).  

Jen pro cévnaté rostliny, které jsou významnými indikátory stavu životního prostředí, 
bylo odsud v minulosti uváděno až 631 druhů cévnatých rostlin, z nichž většina je nebo 
byla vázána na rybniční soustavu a vlhké louky v severní části území (obr. 3).  
 

 
Obr. 3. – Výskyty chráněných nebo ohrožených druhů cévnatých rostlin na inventarizačních plochách. 
Údaje jsou z let 2008-2011. Podklad CENIA. . Orig. V. Šulc na podkladě údajů P. Petříka. 

 
Pro potřeby ochrany přírody jsou nejohroženější druhy rostlin roztříděné do čtyř 

kategorií (viz obr. 4). Během let 2008–9 bylo v území nebo jeho bezprostředním okolí 
potvrzeno 21 druhů cévnatých rostlin, které jsou na území ČR hodnoceny v nějaké 
kategorii ohrožení buď na základě platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.) nebo 
Červeného seznamu (Procházka 2001), to znamená pouhých 36 % stavu známého z 
minulosti (tj. 59 druhů). Z pěti silně ohrožených druhů se podařilo recentně potvrdit jen 
rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides). Úbytek ohrožených druhů rostlin v současnosti 
dokladuje např. drobná silně ohrožená kapradinka hadilka obecná, která zde pravidelně 
byla pozorována ještě do roku 1992 a nyní již je nezvěstná (Petřík 2009).  

 
Obr. 4. – Kategorie ohrožení cévnatých rostlin 
(podle Procházky 2001) udávaných ze zájmového 
území.  
 

PP je známa především jako území 
s největší diverzitou obojživelníků na 
území Prahy. Do současnosti zde bylo 
potvrzeno nebo výskyt je velmi 
pravděpodobný u 14–15 druhů 5
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obojživelníků (viz Moravec 2009)! Z obojživelníků se zde vyskytují kriticky ohrožené 
druhy skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), s. ostronosý (Rana arvalis) známý 
odsud z jediného naleziště v Praze! Ze silně ohrožených druhů zde nalezneme čolka 
obecného (Lissotriton vulgaris), č. velkého (Triturus cristatus) a kuňku obecnou 
(Bombina bombina), skokana zeleného (Pelophylax kl. esculentus), s. štíhlého (Rana 
dalmatina), ropuchu zelenou (Bufo viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), která 
představuje ojedinělou lokalitu na území Prahy (viz Moravec 2009). Z ohrožených 
druhů zde pak žije ropucha obecná (Bufo bufo). Podle sdělení ing. Roma je odsud 
udáván i nález blatnice skvrnité (Pelobates fuscus). Pro obojživelníky je velmi 
významné území severním směrem k VVN, kde se mohou rozmnožovat ve vodních 
depresích. Stejně významný je i nově zbudovaný rybníček Křtiny na Z okraji PP.  

Z ptáků zde bylo potvrzeno šest silně ohrožených druhů a 14 ohrožených druhů, např. 
hnízdění krahujce obecného (Accipiter nisus), puštíka obecného (Strix aluco), slavíka 
obecného (Luscinia megarhynchos), dále zde byly potvrzeny např. cvrčilka zelená 
(Locustella naevia), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), lejsek bělokrký (Ficedula 
albicolis), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), dále např. moudivláček lužní, polák 
velký a chocholačka, slípka zelenonohá a strakapoud prostřední (jen při exkurzi 1. 5. 
2009 zde bylo viděno nebo slyšeno téměř 50 druhů ptáků, o rok později to bylo 48 
druhů). Opakovaně i během zimního období zde byla zastižena volavka bílá nebo 
ledňáček říční. Z plazů je zde velmi vitální populace užovky obojkové a pozorován byl 
i slepýš křehký a ještěrka obecná (Šístek 1988). Ze savců zde bylo zaznamenáno kolem 
dvaceti druhů běžných pro pražské okolí (Anděrová 1987) s hojným zastoupením 
rejskovitých a dále šest druhů netopýrů (Hanák et al. in prep.). Z poměrně úzce 
vymezeného zájmového území však není spolehlivých a publikovaných nálezů mnoho. 
Proto je nutné ve výzkumu pokračovat a založit dlouhodobější řadu pozorování. 

Z výše uvedených důvodů bylo zájmové území už v minulosti zahrnuto pod územní 
ochranu Přírodního parku Botič-Milíčov (od roku 1984) a její nejcennější část 
povýšena na Přírodní památku Milíčovský les a rybníky (od roku 1988). Připravuje se 
rozšíření o severní část území, které je pod mezinárodní ochranou jako Evropsky 
významná lokalita pro výskyt tesaříka obrovského. 
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Ohrožení biodiverzity v území 
Na základě indikačních druhů pro živiny na asi stovce lokalit jsme zjistili významný přísun 
živin zejména na okrajích území (obr. 5). Ty se sem dostávají s lidskou činností. 

 
 
Obr. 5. – Mapa znázorňující na gradientu sytosti stupeň přítomnosti tzv. nitrofilních (na fosfor nebo 
dusík náročných) rostlin. Údaje byly extrapolovány z navštívených lokalit. Orig. V. Šulc na podkladě 
údajů P. Petříka. 
 

Mokřadní a luční druhově bohatá společenstva rostlin patří k těm nejohroženějším kromě 
přímé zástavby jednak nárůstem živin a poklesem hladiny podzemní vody. Navíc se 
projevuje rušivá činnost volně pobíhajících psů. Všemi těmito jevy dochází ke zmenšení 
teritorií ohrožených druhů rostlin a živočichů na celém území, což lze označit z větší části 
za nevratný proces.  

Nebezpečí ohrožení biodiverzity a s tím spojeným vysycháním rybníků a úbytkem flóry 
a fauny si uvědomují i respondenti dotazníkového šetření, které proběhlo na veřejném 
setkání v květnu 2012 (viz Klápště 2012). Nejvyšší počet preferenčních bodů v pozitivech 
území se dostalo od občanů pro stabilizované plochy zeleně se zřejmými ekosystémovými 
službami v podobě zdravého životního prostředí a možnosti rekreace. 
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Opatření k chráněnému území v rámci plánu péče pro rok 2013-2022 
Celkově lze shrnout opatření do následujících bodů. Detaily lze nalézt v Plánu péče (Petřík 
2012). 
 

Na celém území 
• zachovat tlumicí zónu schopnou vstřebávat příliv návštěvníků 
• zahájit dlouhodobější řadu monitoringu bioty  
 
Na rybnících 
• pravidelně letnit a vhodně regulovat vodní hladinu 
• zamezit hnojení a vápnění 
• udržovat nízké rybí obsádky 
• provést celkovou revitalizaci rybníka Vrah 
• pravidelně sledovat kvalitu vody 
 
Na loukách a mokřadech 
• pravidelně kosit v mozaikovité seči a zbavovat náletu dřevin 
 
V lesích 
• přibližovat přirozené dřevinné skladbě 
• ponechávat mrtvé dřevo a doupné stromy pro vývoj ohroženého xylofágního 

hmyzu 
 

Posouzení provedených stavebních opatření v okolí chráněného území 
S výstavbou obytného souboru Milíčovský háj se nenávratně zmenšila ochranná zóna 
oddělující území od zástavby Jižního města. Zanikly volné plochy, které byly domovem 
pro plazy (silně ohroženou ještěrku obecnou a slepýše křehkého) a obojživelníky a tvořily 
významnou vsakovací oblast pro povrchovou vodu v severní části chráněného území (viz 
Stránský 2012). 

V souvislosti s výstavbou obytného souboru Milíčov ale byla také obnovena navazující 
vodoteč a vznikly další tři tůňky či deprese. Některé tůňky však vysychají nebo mají příliš 
zkosené svahy a jsou tak nevhodné pro vývoj obojživelníků (stávají se pro ně pastmi). 
Podobně to platí i pro koryto meandrující vodoteče (viz obr. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6. – (A) Jedna z mělkých depresí zbudovaných podél vodoteče. (B) Nově přeložená vodoteč se strmými 
svahy. Foto autor 2012. 
 

A B
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V roce 2011 byl dokončen nový rybníček Křtiny (Obr. 7a), který ale trpí nedostatkem 
vody stejně jako přilehlý mokřad z jeho V strany. Z dlouhodobého pozorování se však 
ukazuje, že např. skokan hnědý z rybníku Homolka vymizel a okamžitě obsadil tuto nově 
vybudovanou vodní plochu (viz obr. 7b). Nakladené snůšky skokanů ale ohrožují volně 
pobíhající psi (obr. 8a). Objevily se i některé méně hojné druhy cévnatých rostlin jako 
lakušník okrouhlolistý (Batrachium circinatum) nebo šejdračka bahenní (Zannichellia 
palustris) – viz obr. 8b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7. – (A) Nově zbudovaný rybníček Křtiny s přepadem. Foto autor 2012. Výsledky monitoringu snůšek 
skokana hnědého v letech 2007 a 2012 zachycují osidlení nového rybníčku a vymizení populace na Homolce. 
Zdroj: Ing. J. Rom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8. (A) Koupání psů ohrožuje místa se snůškami obojživelníků. Foto Dr. Z. Kvítek 2012. Ve výřezu (B) 
dva jedinci skokana zeleného v porostu lakušníku. Foto autor 2012. 
 

A B

A 

B 
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Nízkonákladové návrhy pro trvalou udržitelnost území 
Níže uvedená opatření představují nízkonákladové návrhy, které lze zrealizovat ve 
spolupráci s investory ještě před úplným dokončením obytného komplexu Milíčovský háj. 
Ke zdárnému průběhu bude ale nutné v celé oblasti monitorovat vodní režim a stav bioty 
na trvalých plochách. 
 

1. V okolí chráněného území je klíčové provést opatření k zlepšení 
hydrologických poměrů podle odborných doporučení (detaily viz Stránský 
2012). 

2. V maximální míře zamezit přístupu lidí do mokřadních ploch a zabránit volnému 
pobíhání psů (hrozí zánik snůšek obojživelníků) např. drátěným plotem s vhodně 
volenými velikostmi ok jako průlezovými otvory pro obojživelníky.  

3. Zmírnit sklon stěn a rozšířit dno nové vodoteče a tůní tak, aby byly přístupné 
obojživelníkům. 

4. V horní části vodoteče vybudovat tůň pro obojživelníky dosahující podzemní vody. 
5. Další vodní plochy doplnit přímo v areálu obytného souboru (tj. na místě bývalé 

tůně na území stavby). Sem svést povrchové vody, aby se vytvořil prostor pro 
periodický výskyt obojživelníků a rozvoj neudržované zeleně.  

6. V chráněném území postupovat podle schváleného plánu péče pro 2013-2022 
(Petřík 2012). 

7. Opatření provádět ve spolupráci s ochranou přírody a odborníky  
8. Sledovat další vývoj území a pravidelně informovat veřejnost  

 
Uvedená opatření nesledují optimální řešení, ale zmírňují negativní dopady v rámci již 

vydaných správních rozhodnutí, která jsou v současné době  v řízení před správním 
soudem. V případě zrušení vydaných správních rozhodnutí soudem  je možné hledat 
nákladnější opatření s vyššími přínosy pro ochranu přírody.  

Jakýkoliv stavební  záměr v území přiléhajícím k Přírodní památce Milíčovský les a 
rybníky, může z pohledu nakládání s dešťovými vodami či vyšším antropogenním vlivem 
ovlivnit životní prostředí ohrožených živočichů či rostlin, a proto by měl projít zevrubným 
posouzením v rámci správního řízení o Udělení vyjímky ze zákona č. 114/1992 Sb. Při 
analýze je  zapotřebí vycházet z původního stavu před výstavbou Jižního Města, sídliště 
Kateřinky. 
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