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Stručná historie lokality a problém ochrany přírody 

Milíčovský les býval po staletí prosluněnou oborou. V širším okolí se nacházelo několik malých 

vesniček a přímo na les navazovaly jen louky a pole.  Jelikož podloží v oboře a jejím okolí je tvořeno 

nepropustnými nebo špatně propustnými vrstvami a jde zároveň o pramennou oblast, vystupovala 

zde v minulosti voda do úrovně povrchu nebo dokonce nad povrch. To mělo za následek značné 

podmáčení nejen lesa, ale i luk v jeho okolí. Na Milíčovském potoce, který celé toto území odvodňuje, 

byla vybudována soustava 6 ti větších a menších rybníků. 

O biologických hodnotách lesa a zejména severně ležících vodních ploch lemovaných soustavou 

lučních společenstev věděly generace ornitologů, batrachologů, entomologů i botaniků, kteří sem 

vyráželi na svá pozorování z nedaleké Prahy. 

V průběhu 20. století se ale celá oblast začala znatelně měnit. Nejprve byly některé rybníky zrušeny 

a převedeny na louky, následně došlo ke scelení menších polí do větších bloků a většina luk byla 

rozorána. Zbylé louky začaly postupně přirozeně zarůstat nebo byly uměle zalesněny. V lese se velmi 

omezilo hospodaření a porost zásadním způsobem ztmavl. V 70. letech se navíc začalo s výstavbou 

obrovského sídlištního komplexu. Tato masivní zástavba spolu s výstavbou dálnice D1, která vede 

kousek od Milíčovského lesa, vedly k výraznému odvodnění širšího okolí. 

V průběhu budování Jižního města postupně vznikal Umělý terénní útvar Milíčov (UTUM), tedy kopec, 

který se nachází při severním okraji chráněného území. UTUM vznikal navážením různorodého 

materiálu ze staveniště a dnes není zcela jasné, z čeho všeho se skládá. Předpokládá se, že v kopci 

není komunální odpad. Po dokončení navážení byl UTUM osázen vegetací, přičemž šlo ve většině 

případů o nepůvodní druhy. 

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla vyhlášena v roce 1988, přibližně 10 let poté, co se 

do jejího těsného okolí přiblížil komplex panelového sídliště Jižního města. Tlak rekreantů z blízkého 

sídliště, kteří de facto neměli jinou možnost procházek či venčení psů, než Milíčovský háj a jeho okolí, 

vedl k vyhlášení zbytků velmi cenné přírody za chráněné území. 

I po vyhlášení za chráněné území ale samozřejmě biologicky cenná lokalita nepřestala být 

navštěvována obyvateli Jižního města. Tak jak se zvyšoval tlak návštěvníků a jejich psů na nelesní 

biotopy mezi sídlištěm a lesem, ubývalo zejména ptačích druhů. Lokalita ale zároveň dále zarůstala 

spontánní sukcesí, která měla za následek postupné ubývání rostlinných druhů a také mnohých 

bezobratlých. 

I téměř 30 let po vyhlášení je přírodní památka biologicky velmi hodnotná po stránce botanické, 

entomologické a ornitologické. Z hlediska batrachologického je dokonce nejvýznamnější v Praze 

a širokém okolí. Tlak návštěvníků se ovšem nesnížil, naopak. Chráněné území je navštěvováno 
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obrovským množstvím lidí a neustále se zvyšujícím počtem psů. Z monitoringu návštěvnosti 

prováděného v roce 2012 vyplývá, že přírodní památku navštíví ročně přibližně 525 000 lidí, 130 000 

psů a 130 000 kočárků. Nejnavštěvovanějším měsícem je duben. Nejvíce návštěvníků do přírodní 

památky vstupuje po 16 hodině a to vstupem mezi výběhem pro koně a ohradníkem pro ovce. 

Nejtypičtějším návštěvníkem je žena ve věku 25 – 39 let, bydlící na blízkém sídlišti, která se v přírodní 

památce zdrží 1-2 hodiny. (Zastoupeny jsou ale samozřejmě všechny věkové kategorie.) 

Aby byla alespoň stabilizována (lépe však rozšířena) biologická hodnota území, probíhá v ní 

v posledních cca 10 ti letech intenzivní management. Sukcese je potlačována kosením bylinného patra 

a vyřezáváním keřů či mladých stromků. Plochy bezlesí jsou rozšiřovány kácením stromů 

a vyřezáváním keřů při okrajích.  Porosty stromů jsou prosvětlovány. Byl obnoven ovocný sad 

a doplněny ovocné aleje. Vodní plochy revitalizovány – jsou prováděny opravy hrází, úpravy břehů 

a litorálních porostů, dochází k postupnému odbahňování rybníků, k tvorbě nových tůní a zároveň 

k obnově tůní zarostlých či zanešených. Pravidelně zde probíhá pastva ovcí (letošní rok je výjimkou – 

po cca deseti letech neproběhla pastva ovcí a pastvina tak zůstala celoročně zarostlá) a pastva skotu. 

Výsledkem managementu je jednoznačný nárůst početnosti ochranářsky významných druhů z různých 

skupin organismů. Specialisti na jednotlivé skupiny jsou nadšeni… 

Tím, jak se území otevírá a prosvětluje, sice opět začíná více vyhovovat původním druhům, kvůli 

kterým byla přírodní památka vyhlášena, zároveň je ale zranitelnější ze strany návštěvníků a jejich 

psů, kteří se mohou dostat i do míst, kam ještě nedávno nemohli. 

 

Úkol 

Nyní je potřeba najít řešení, jak udržet stávající podobu bezlesých stanovišť (nebo ji dokonce zlepšit) 

a zároveň se vypořádat s tlakem rekreantů a pejskařů, kteří jsou aktuálně jednoznačně největším 

ohrožením chráněného území. 

Seznamte se proto s lokalitou, optimálně ji projděte.  Procházením velkého lesního komplexu v jižní 

a západní části snímku nemusíte ztrácet čas (zájemci si ho samozřejmě projít mohou). Na přiložené 

mapce (ortofotosnímek) máte červenou linkou zakresleny hranice chráněného území, bílou linkou 

jsou vymezeny nejcennější biotopy, žlutá linka ohraničuje psí cvičiště, zelená linka koňský výběh 

a modrá linka značí ohradník, kterým je vymezena pastvina pro ovce, a konečně růžová linka označuje 

ohradník pro skot. 

Navrhněte, jak usměrnit pohyb návštěvníků tak, aby se pokud možno vyhýbali biologicky 

nejcennějším místům. Zvolte místa, kde mohou trávit volný čas, a pokuste se vymyslet aktivity, které 
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je odkloní od přírodovědně hodnotnějších míst. Berte v potaz různé cílové skupiny, přičemž z hlediska 

ochrany přírody jsou v tomto případě nejproblematičtější pejskaři (nejde ale samozřejmě pouze o ně). 

Nemusíte brát ohled na územní plán, tedy na to, s čím je v okolí chráněného území počítáno 

do budoucna. Vycházejte pouze z historie a z aktuální situace. 

Ve vašich návrzích se nemusíte omezovat na plochu chráněného území! 

 

Výstup a hodnocení 

Základním výstupem by měly být dvě mapy a textová část. V první mapě by měla být lokalizována 

nejkonfliktnější místa (ochrana přírody x rekreace). V druhé mapě by měly být zakresleny změny 

ve využití území, případně nové bariéry. Jednotlivá místa v obou mapách by měla být jasně označena 

a následně v textové části popsána. Textová část bude obsahovat popis, proč je to které místo 

vybráno jako problematické. Dále bude obsahovat vysvětlení, jak nově navržený prvek, bariéra, 

plocha, atrakce, atd. pomohou problematickým místům. A konečně její součástí bude i popis, jak se 

svými návrhy změn seznámíte širokou veřejnost. 

(Pokud bude dle vašeho názoru vhodné či potřebné vytvořit nějaký nákres, skicu apod., můžete tak 

učinit přímo v textu nebo na samostatný papír.) 

Hodnotit se bude především:  

1) schopnost a míra rozpoznání konfliktních míst,  

2) schopnost řešit problematická místa úpravou využití území, přesměrováním návštěvníků, apod. 

3) schopnost seznámit veřejnost s nabízenými změnami takovou formou, aby je veřejnost měla 

možnost v co největší míře přijmout 

4) kreativita při návrzích řešení. 

 


