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Zkuste projít drsnou divočinou pražských pralesů! Najdete jich tu hned několik 
desítek… a vlastně to většinou nejsou pralesy, protože jejich stáří bývá do sta 
let. Vyznačují se však mnohem spontánnějším chováním, prudší dynamikou 
a obtížnější prostupností než beskydské Mionší či křivoklátský Kohoutov…

Pražské pralesy vznikají často mezi domy, na opuštěných skládkách či na rui-
nách starých továren nebo metamorfózou opuštěných sadů, zahrad a luk. Ne-
zřídka bývají akátové (Robinia pseudacacia), s jasanem (Fraxinus excelsior), pa-
jasanem žláznatým (Ailanthus altissima) a bezem (Sambucus nigra) v podrostu. 
Ekologie akátových pralesů je velmi vyhraněná: vysoký obsah dusíku v půdě 
znemožňuje život většině rostlin kromě několika agresivních dominant – kopřiv 
(Urtica dioica, U. urens), vlaštovičníku (Chelidonium majus) a chytlavého svíze-
le přítuly (Galium aparine). Výborně se tu daří hlemýžďům, jejich vybělené ulity 

Putování pražskými pralesy

Akátina pod Barrandovem. 
Dominantní liánou je 
plamének plotní, v podrostu 
převládá kopřiva dvoudomá.
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Počínající pralesní porost ve staré zahradě v Praze-Lysolajích. Dominující liánou je 
opletka Aubertova.

Barrandovský prales s chomáči plaménku plotního, zimní aspekt.
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křupají při každém kroku, jsou všude: pod zbytky cihel, v plechovkách a v dutých 
kmenech, v trsech sivě zeleného jarního česneku (Allium ursinum), jehož rostou 
v akátinách v březnu a dubnu přehršle.

Akátinami však popis pražských pralesů nekončí: v tratolištích a vlhkých 
ruinách rostou i mechové horské deštné pralesy stromových bezinek, kopřivová 
pohřebiště přestárlých třešní (Prunus avium) nebo omorikové lesy (Picea omo-
rika) s podrostem stálezelených bobkovišní (Prunus laurocerasus). 

Téměř nezbytnou součástí pražských pralesů jsou liány, popínavé trvalky, 
dřeviny i byliny. Z nich jsou hlavní plamének (Clematis vitalba), chmel (Humu-
lus lupulus), popínavé rdesno – opletka Aubertova (Fallopia aubertii), loubinec 
(Parthenocissus inserta) a břečťan (Hedera helix). 

Většinou jsou pražské pralesy naprosto originální: díky jedinečné a s konkrét-
ním místem spjaté historii, stáří, využívání a přírodním podmínkám je každý 
takový les unikát. Liší se i mírou vrstvení odpadků, jejich druhem či intenzitou 
pokusů o zničení. Sociologicky spadají městské pralesy do kategorie zakázané, 
ignorované či opovrhované zóny: převažuje pocit, že je potřeba je nahradit ně-
čím lepším, užitečnějším nebo přehlednějším. Přesto ale příliš nemizí: akátová 
buš dokáže pohltit neuvěřitelné množství odpadků všeho druhu a rozměrů, 
včetně starých autobusů nebo hromady ledniček, které by se jinak nápadně vá-
lely jinde. Úživné prostředí městských pralesů doplňují časté dožívající zbytky 
ovocných stromů – jabloní (Malus domestica), třešní (Prunus avium), všelija-
kých slív (Prunus domestica); světlejší místa jsou často objektem samovolné 
expanze ořešáků (Juglans regia). Tato místa jsou tak ideálním prostorem pro 
přebývání i obživu lidí potřebujících se skrývat či „bezdomovců“ (kteří tu ale 
často domov získávají).

Pražské pralesy se vyskytují nesouvisle, fragmentárně, často na překvapi-
vých místech: proto je vyjmenuji bez vzájemné souvislosti, neboť často žádná 
neexistuje…

Barrandovský prales se nachází na prudkém vápencovém břehu Vltavy, geo-
logicky patřícím k Českému krasu, mezi barrandovským mostem a filmový-
mi ateliéry. Přístup je odspodu z Malé Chuchle nebo shora z barrandovského 
sídliště. Dominantu zde tvoří akát, který již výrazně prosychá, a celý prales se 
dostává do „rozpadového“ stadia. Je výrazně dvoupatrový, zhruba v dolní třetině 
se na většině jeho plochy rozprostírá plaménko-bezová „plsť“. 

Další pražské lesy s nádechem spontánní divočiny lze nalézt například na ná-
vrších nad Michlí, pod zámečkem Jabloňkou v Praze 7, u Klíčova v Praze 9, 
na hřbetě vrchu Smetanky nad Hrdlořezy, v údolí Šáreckého potoka pod Jenerál-
kou nebo na Babě v Praze 6. Pralesní charakter už získávají také karlínské svahy 
vrchu Vítkova. Když se tu proháněl Žižka se Zikmundem, byl Vítkov ještě holý 
kopec. Květnatý park s táhlou alejí vedoucí k patetickému Národnímu památní-
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Mladý porost škumpy v místě, kde ještě před osmnácti měsíci stál dům. Nyní tam již 
stojí nová budova. Praha-Lysolaje, areál Akademie věd ČR.

Pražské pralesy snadno pohltí i automobil. Zde (Malá Chuchle) ho pohlcuje kopřiva 
dvoudomá, zezadu a z boku se již blíží šlahouny loubince.
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ku ale dnes na severu sousedí se stržemi plnými vývratů, travnatými doubravami 
s řadou kozích steziček či se suťovitými javořinami, sem tam narazíte na starou 
hrušeň (Pyrus communis) nebo zašmodrchanou mahalebku (Prunus mahaleb). 
V příznivějších částech, třeba nad portálem železničního tunelu z Žižkova na Li-
beň někdo slátal přístřešek ze dřeva a z igelitu: zdemolovala ho zřejmě prudká 
povodeň stékající kamenitou roklí vedoucí prudkým svahem, pod slizkým la-
byrintem akátových vývratišť. Nejlepší je sem sestoupit právě od památníku; 
nedávno byla ještě z Karlína přístupná vrstevnicová stezka procházející úpatím 
svahu přímo nad karlínskou tratí. Tudy už nezkoušejte chodit, karlínská pro-
stranství se uzavírají a drolivá stezička skrze cihelnatou a opukovou zídku asi 
nadobro zarůstá bezem a kopřivami.

Letenský břeh Vltavy a stráně mezi řekou a plání: to je prales, jehož sláva 
právě minula, v roce 2006 byl vykácen a park se vrací snad ke svému někdejšímu 
vzhledu. Divoký protějšek letenských sadů zmizel. Ovšem na jak dlouho…?

 
Cestou domů tramvají čtete o mizejících tropických pralesech v Brazílii. Bobt-
nající tvary za oknem vyhřátého stroje působí strašidelně a zamotaně, tramvaj 
prudce zastavuje mezi zastávkami. Někdo divoce rozráží dveře, do vagónu vtrhli 

Vzhled stromu 
(akát) a liány 
(plamének) se příliš 
neliší od toho, co 
zprostředkovaně 
známe z tropických 
deštných pralesů. 
Malá Chuchle.
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Bez černý (vlevo dole) je jednou z mála rostlin, jíž vyhovuje vysoká koncentrace dusíku 
v půdě akátin.
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guerrilleros ozbrojení ostrými střepy a řidiče spoutali plaménkem a břečťanem. 
Ostnitými akátovými holemi a ostružiníkovými provazy drží všechny cestující v za-
jetí. Policie je bezradná, magistrát je nucen slíbit, že nevykácí akátovou stráň pod 
svahem. Navíc si rebelové vyžádají třicet tisíc sazenic akátu, dvacet tun semena 
třtiny křovištní, deset tun semene pajasanu žláznatého a tisíc sazenic ořešáku.

Praha jako kóan (1)
Jaká je Praha?

— stověžatá
— kulturní
— špinavá

Choďte na hřbitovy a hledejte pod silnicemi a chodníky.

Není problém vytvořit si vegetaci. Barokní, normalizačně-socialistickou. 
V pionýrských křovinách sídlišť se nacházejí drobné rostlinky obývající nedaleké 

obytné bloky. Krčí se tu, obyčejné, panelákové, Veronica sublobata1, Chelidonium 
majus2. Za hranou sídliště se tyčí hradba akátového pralesa. Je červenec a liány ještě 
nevykvetly, zato z modrých smaltovaných hrnců a ze skleněných střepů hřezne vlaš-
tovičníkový a kuklíkový obsah. 

Delta* a agresivní prostředí punkových zvratků. Ve spárách mezi asfaltem nové 
a nové populace Polygonum aviculare3. Delta jako večerní úkryt: na druhé straně be-
tonového masivu se nachází převis… sucho a psí hovínka, šero, Asperugo procumbens4, 
Urtica dioica5 a Convolvulus arvensis6. Přenos o čtyři sta kilometrů na jih, do Alp, 
noční útočiště kamzíků. 

Sleduje rozhovor v jedné z pražských pivnic:
Mistr: Co je Praha?
Žák: Praha je Amerika.
Mistr: Hlupáku, Trója není všechno.
Žák: Byl jsem v pampě a viděl jsem.
Mistr: Praha je Praha. Jaká je?

1  rozrazil laločnatý
2  vlaštovičník větší
3  truskavec ptačí 
4  ostrolist poléhavý 
5  kopřiva dvoudomá 
6  svlačec rolní 
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