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PPŘŘÍÍRODNRODNÍÍ REZERVACE RADOTREZERVACE RADOTÍÍNSKNSKÉÉ ÚÚDOLDOLÍÍ

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY - NPP:

Černá rokle u Kosoře (1970)
Cikánka (1988)
Lochkovský profil (1988)

PŘÍRODNÍ REZERVACE  - PR:

Klapice (1988)
Staňkovka (1988)
Slavičí údolí (1988)

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY - PP:

Hvížďalka (1988)
Ortocerový lůmek (1976)
Radotínské skály (1988)



PR RADOTPR RADOTÍÍNSKNSKÉÉ ÚÚDOLDOLÍÍ

Členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku 
Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní
Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě, 
Kosoří na jihu, a na západě sahající až téměř k Chotči.

Katastrální území: Zadní Kopanina, Radotín, Kosoř

Výměra: 130,24 ha

Nadmořská výška: 250–350 m

Vyhlášeno: 1975



GEOLOGIEGEOLOGIE

* Komplex skalních výchozů a stěn 
opuštěných i činných lomů. 

* Těžba narůžovělých sliveneckých 
vápenců, za účelem staveb a dekorací, 
„lochkovská“ mosaika…

* Profil od ordoviku po střední devon.

* Geologický profil zastihuje typická
naleziště zkamenělin (zejména mlži, plži, 
hlavonožci, graptoliti, trilobiti a lilijice).

* Několik set druhů zkamenělin, mnoho 
endemických forem.















FLORA FLORA 

* Bohatá lokalita mnoha zejména teplomilných 
druhů hub. Z vřeckovýtrusných byla zjištěna 
např. vzácná dřevní káčovka mističková a 
v okolí Prahy vzácná krajovka, z podzemek 
lanýž letní.

* Z hřibovitých stopkovýtrusých to je vzácný  
hřib satan, hřib medotrpký, hřib Fechtnerův, 
hřib skvrnitý a drobný, velmi vzácný hřib 
pružný, z lupenatých velmi vzácná penízovka 
sněžná, která je známá v Čechách pouze 
z této lokality, nehojná, na spadaných 
dubových listech rostoucí špička dubomilná, 
pozemní rudoušek tmavý a velmi vzácná
běločechratka stepní.



Hřib satan

Hvězdovka trojitá

Hřib skvrnitý



Hřib pružný

Hřib medotrpký
Hřib Fechtnerův



FLORA FLORA 

* Na teplých, jižně orientovaných vápencových 
svazích: rozvolněná hrachorová doubrava, dřín, 
třemdava bílá, rozrazil ožankovitý. Dub pýřitý je 
vzácný a nahrazuje jej dub zimní. 

* Na mírně ukloněných jižních i severních svazích na 
vápencích: černýšová dubohabřina prvosenková

* Výslunné vápencové skály: ohrožené mechorosty:  
lupenitka přisedlá a děrkavka istrijská.  

* Na zastíněných a polozastíněných místech v údolí:  
vlhkomilné mechorosty: krondlovka nejmenší, 
krasatka přeslenitá, úzkolistec štíhlý, kýlnatka drsná.  
Na konci 19. století zde byla nalezena podhořanka
lesklá a bezprutka tupá. 

* Ve všech rezervacích v údolí Radotínského potoka 
bylo zjištěno asi 800 druhů vyšších rostlin, z nich je 
cca 30 ohrožených!



Kostřava ovčí

Vlnice chlupatá

Podhořanka lesklá



Bukvice lékařská Srpice barvířská

Včelník rakouský

Brambořík



Hořec brvitý

Třemdava bílá



FAUNAFAUNA

* V* Význaýznaččnnáá a cenna cennáá entomologickentomologickáá lokalita, z lokalita, z 
hlediska výskytu reliktnhlediska výskytu reliktníích druhch druhůů hmyzu se jednhmyzu se jednáá
o nejbohato nejbohatšíší lokalitu v lokalitu v ČČeskeskéém krasu. Byly zde m krasu. Byly zde 
provedeny soustavnprovedeny soustavnéé prprůůzkumy plozkumy plošštic, tic, 
ststřřevlevlííkovitýchkovitých, , mandelinkovitýchmandelinkovitých a a nosatcovitýchnosatcovitých
broukbroukůů, motýl, motýlůů a dvouka dvoukřříídldléého a blanokho a blanokřříídldléého ho 
hmyzu.hmyzu.

* Pozoruhodn* Pozoruhodnáá je fauna motýlje fauna motýlůů (bylo jich tu (bylo jich tu 
nalezeno pnalezeno přřes 600 druhes 600 druhůů)

** V V úúzemzemíí se nachse nacháázzíí jedinjedináá ččeskeskáá lokalita ciklokalita cikáády dy 
CicadettaCicadetta tibialistibialis

** NNěěkterkteréé druhy plodruhy plošštic, naptic, napřř. . ElatophilusElatophilus
stigmatellusstigmatellus, , PlacochilusPlacochilus seladonicusseladonicus a a 
AnthocorisAnthocoris similissimilis, , odtud byly poprvodtud byly poprvéé zjizjiššttěěny pro ny pro 
úúzemzemíí ČČechech



Cikáda trnková

Kyjorožec rudý Strumičík zlatooký

Ruměnice



Ploskoroh pestrý

Otakárek fenyklový Otakárek ovocný

Perleťovec stříbropásek



FAUNAFAUNA

** Bylo zde odchycenoBylo zde odchyceno 7 druh7 druhůů ryb, nejryb, nejččastastěěji lji líín n 
obecný, hrouzek obecný a karas obecný. obecný, hrouzek obecný a karas obecný. 

** ŽŽije tu 6 druhije tu 6 druhůů obojobojžživelnivelnííkkůů, z, z nichnichžž
nejvýznamnnejvýznamněějjšíší jsou ropucha obecnjsou ropucha obecnáá,, skokan skokan 
hnhněědýdý a skokan a skokan ššttííhlý.hlý.

** RadotRadotíínsknskéé úúdoldolíí je jednou zje jednou z mmáála prala pražžských ských 
lokalit mloka skvrnitlokalit mloka skvrnitééhoho..

* Z* Z ptptáákkůů lze uvlze uvéést hnst hníízdzděěnníí skorce vodnskorce vodníího, ho, 
konipasa horskkonipasa horskééhoho a konipasa ba konipasa bíílléého, ho, 
pravdpravděěpodobnpodobnéé hnhníízdzděěnníí ččíírky modrrky modréé..

* Nach* Nacháázelo se zde takzelo se zde takéé malmaléé zimovizimoviššttěě netopýra netopýra 
velkvelkéého a netopýra vodnho a netopýra vodníího, kterho, kteréé vvššak bylo ak bylo 
znizniččeno teno těžěžbou vbou váápence.pence.



Užovka podplamatá

Užovka hladká

Ještěrka zelená



Výr velký

Skorec vodní

Ostříž lesní

Netopýr vodní



HOUBYHOUBY:: podhořanka lesklá (Porella arboris-vitae), 
penízovka sněžná (Collybia verna = C. nivalis),
černoušek lanýžovitý (Melanogaster tuberiformis)  

MECH: bezprutka tupá (Acaulon muticum) 

BROUK: ruměnice (Pyrrhocoris marginatus),
cikáda trnková (Cicadetta tibialis)  

HMYZ: samotářská včela (Anthidium septendentatum) 

MOTÝL: zavíječ (Evergestis aenealis), 
stepní pilatka (Megalodontes plagiocephalus)

NETOPÝŘI: netopýr velký (Myotis myotis), 
netopýr vodní (M. daubentonii)  

RARITY RADOTRARITY RADOTÍÍNSKNSKÉÉHO HO ÚÚDOLDOLÍÍ





DDĚĚKUJI ZA POZORNOSTKUJI ZA POZORNOST……


