
Připravili jsme pro vás výstavu jako součást zapojení se    
do tvorby Manuálu vize Ostrova. Pojďme si ostrov projít
a společně udávat jeho budoucnost.

KRAJINA



Říční a lužní krajina 
Ostrov Štvanice je součástí dříve velmi 
bohatého a složitého systému ostrovů, 
náplavek a lužních lesů, které se vyskytovaly 
na území dnešního holešovického meandru 
a byly vlastně menší, tzv.. „vnitrozemskou 
deltou”. Před regulací toku Vltavy a stavbou 
Vltavské kaskády se jednalo o živou, 
dynamickou říční krajinu, jejíž morfologie 
i krajinný pokryv se často měnily - každá 
větší povodeň pozměnila tvar ostrovů 
samotných, velikost štěrkových náplavek 
a často zničila již vzrostlé břehové porosty. 
Jejich fragmenty nebo jen náznaky se 
na celém území zachovaly velmi vzácně 
dodnes v podobě extenzivní lužní krajiny 
se solitérními stromy (převážně topoly 
černými, Populus nigra, obr. 1), ačkoliv se 
z původního tzv. „tvrdého luhu”  nedochoval 
žádný větší významný úsek. 
I ostrov Štvanice byl ještě v první polovině 
19. století téměř z poloviny pokryt luhem, 1 Park ve východní části ostrova s mohutným exemplářem topolu černého (Populus nigra).

2 Lilek potměchuť (Solanum dulcamara) na polopřirozeném břehu okrajů průplavu.

Ostrov Štvanice v první polovině 19. století na mapě Stabilního katastru. Šedohnědé porosty při okrajích 
ostrova jsou lužní lesy. Zdroj: historické mapy ČÚZK.

a to pravděpodobně oběma jeho variantami 
- tzn. „měkkým luhem” při samotném toku 
řeky a „tvrdým luhem” v jádru ostrova.

Poté, v polovině 19. století, dostala 
lužní krajina Štvanice první výraznou 
ránu - stavbu regulačních zdí, která 
vedla k „zakonzervování” tvaru ostrova 
a pravděpodobně i zániku většiny 
lužního lesa, neboť ten je na pravidelném 
zaplavování a vysoké hladině spodní vody 
závislý. Druhý, ještě výraznější zásah bylo 
dobudování Vltavské kaskády, čímž bylo 
značně omezeno jak přirozené kolísání 
průtoku, tak transport sedimentůnezbytných 
pro vznik štěrkových náplavek a přirozeně 
strukturované břehové zóny.

Výsledkem těchto zásahů, pomineme-
li zastavěné části ostrova, je dnešní stav 
krajiny ostrova. Park na východní polovině 
je spíš náznakem původního tvrdého 
luhu, břehy na většině jeho obvodu jsou 

vydlážděny a jen tam, kde říční eroze 
narušila říční navigaci, lze spatřit fragmenty 
polopřirozených břehových společenstev 
(obr. 3), pro které je typický například lilek 
potměchuť (Solanum dulcamara, obr. 2) nebo 
kosatec žlutý ((Iris pseudacorus, obr. 4). Při 
holešovickém břehu se dokonce nacházejí 
husté porosty chrastice rákosovité (Phalaris 
arundinacea, obr. 10), které jsou typické pro 
přirozené břehy nížinných řek a vytvářejí 
cenný biotop, zhusta osidlovaný značným 
množstvím vodních ptáků.

Zajímavý je také vzácný výskyt několika 
jedinců jilmu vazu (Ulmus laevis, obr. 7) při 
karlínském břehu. Jilm vaz je typický lužní 
strom s deskovitými kořenovými náběhy, 
fungujícími jako stabilizační prvek v měkké 
a nestabilní nivě. 



4 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) u vodní 
elektrárny.

3 Polopřirozený břeh Vltavy s nízkou litorální 
vegetací.

10 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea).

To, že byla velká část ostrova značně 
přetvořena, ovšem neznamená, že zde 
nic nežije. Velká část flóry ostrova je dnes 
tvořena ruderálními (vzniklé na rumištním 
podkladu) a invazními druhy, vázanými 
právě na společenstva ovlivněná člověkem.
Ve stromovém patře je to například 
trnovník akát (obr. 5), nebo ještě mnohem 
agresivnější invazní druh pajasan žláznatý 
(obr. 6), rostoucí opět v hustém křoví při 
karlínském břehu. Je ovšem schopen velmi 
snadného šíření, a to jak pomocí křídlatých 
semen, tak velmi vitálních oddenků, 
a kdyby nebylo pravidelného sečení trávníků, 
pravděpodobně by byl rychle schopen osídlit 
velké plochy ostrova. Zdánlivě nehostinné 
kamenné dláždění břehů zase „láká” některé 
suchomilné a teplomilné rostliny, kterým 
vyhovují suché a otevřené prostředí 
ve vrcholném létě kvetoucí hadinec obecný 
(obr. 8) nebo donedávna relativně vzácnou 
travičku mrvku myší ocásek (Vulpia myuros), 
které vyhovují vysloveně otevřené kamenité 
svahy dláždění. 2 Lilek potměchuť (Solanum dulcamara) na polopřirozeném břehu okrajů průplavu.

5 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) v křovitém lemu u břehu Vltavy.



4 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) u vodní 
elektrárny.

4 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) u vodní elektrárny.

3 Polopřirozený břeh Vltavy s nízkou litorální 
vegetací.

11 Ječmen myší (Hordeum murinum) na okraji 
parkoviště u tenisových kurtů.

Některé dusíkem dobře zásobené půdy 
na otevřených stanovištích, připomínajících 
úhory, kvetou krásně barevnou archeofytní 
flórou (rostliny zavlečené na současné území 
rozšíření v době před začátkem novověku), 
opět spíše typickou pro okraje polí. 
Nejvýraznějším takovým druhem je pilát 
lékařský (Anchusa officinalis, obr. 9), který 
snadno poznáte dle sytě sametově tmavě 
modrých květů. Ani sešlapávané, očůrávané 
a jinak lidmi silně ovlivněné části stromovky 
nejsou nezajímavé - hostí například 
populace v Praze značně rozšířeného 
ječmene myšího (Hordeum murinum, obr. 
11) a spoustu dalších na lidské osídlení 
vázaných nitrofytů (rostliny, kterým se daří 
v prostředí se zvýšeným obsahem dusičnanů, 
například kopřivy).
Cenným stanovištěm a biotopem je 
dokonce i štvanický bikepark - mechanické 
narušování a značné letní přehřívání zde 
zjevně vede k rozvoji subxerotermní flóry, 
a jeho botanická pestrost je poměrně značná 
(obr. 12).

12 Čičorka pestrá (Securigera varia) na okraji biketracku Štvanice.
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Nalaďte se . . .
Každý tu melodii známe, ať už z poslechu 
rozhlasu nebo jako zahajovací koncert 
Pražského jara..

Jak však ale zní v srdci rušného velkoměsta? 
Zavřete oči, nastražte uši a uslyšíte známé 
da da da da dam, dam dam dam.

Co cítíte, jak vnímáte zvuky toku, který 
zformoval tento ostrov? Svoji paměť 
si můžete osvěžit pomocí přiloženého 
notového zápisu. 

Vltava, Bedřich Smetana. 

ZDROJE:
HRUBEŠ, J; HRUBEŠOVÁ, E. Pražské ostrovy, 1st ed.; Milpo: Příbram, 2007. 
AUGUSTA, P. Praha a Vltava. 1st ed. Praha: Milpo, 2005 
Bedřich Smetana: Má vlast - cyklus symfonických básní, Vltava

Kam mohu své nápady napsat?

> do online dotazníku:

http://bit.ly/stvanice_dotaznik

MEETING POINT
zahájení procházek a místo
setkání na akci Stany a deky

VODA AKTIVITY

OSTROVY

MĚSTO 

BUDOUCNOST
KRAJINA

Můžeme se sejít osobně? 

> osobně na participačních setkáních
   vždy od 15:00 do 20:00:

30. 6. Stany a deky 01 
17. 7. Stany a deky 02
11. 8. Stany a deky 03
07. 9. Stany a deky 04

Jak se o ostrově dozvím více?

> výstava na ostrově

trvající do 12. 9. 2021 

> komentované vycházky:

23. 6. od 18:00 s botanikem J. A. Šturmou
27. 7. od 18:00 s architektem R. Kolaříkem
12. 9. od 18:00 s historikem J. Krajíčkem

Jak se mohu zapojit do tvorby Manuálu vize ostrova?

Mapa doprovodného programu participace.

jste zde


