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ZPRÁVA ZE ŠÁRECKÝCH DOBROVOLNICKÝCH VÍKENDŮ 
 

pořádaných na podzim 2021 v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody Víkend pro přírodu  

 

 

Místo konání: Přírodní park Šárka - Lysolaje (stráň nad Heřmanovým dvorem v lokalitě Šáreckého údolí) 

Účel: obnova stepních a lučních formací zarůstající stráně (podpora biodiverzity) 

Termín konání, počet dobrovolníků:  6. - 7. listopad 2021, 4 dobrovolníci 

Termín konání, počet dobrovolníků:  13. - 14. listopad 2021, 10 dobrovolníků 

Termín konání, počet dobrovolníků:  20. - 21. listopad 2021, 9 dobrovolníků 

Termín konání, počet dobrovolníků:  4. prosinec 2021, 2 dobrovolníci 

Celkový počet zúčastněných dobrovolníků (vč. členů organizace a dětí): 25 

 

Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje zorganizoval na podzim roku 2021 celkem 

čtyři Šárecké dobrovolnické víkendy v rámci kampaně ČSOP Víkend pro přírodu. Dobrovolníkům 

organizace nabídla setkávání v přírodě a aktivní účast na obnově stepní stráně nad Heřmanovým dvorem 

v blízkosti přírodní památky Nad Mlýnem na území přírodního parku Šárka - Lysolaje. Dobrovolníci 

dokončovali odstraňování zapojeného porostu křovin a náletových dřevin, kosili trávu a připravovali 

půdu pro výsev stepní vegetace. Cílem obnovy stepních a lučních formací s širším ekotonem k lesu je 

podpora biodiverzity. 

Se zájemci byla uskutečněna návštěva Komunitní živé zahrady ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje 

s vytvořenými biotopy vodních ploch, kde byl zjara 2021 zaznamenán a zdokumentován opakovaný 

výskyt bobra evropského. Vodní plochy v zahradě jsou také lovištěm ledňáčka říčního a volavky 

popelavé. 

Na základě péče o oba pozemky (obnovovaná stepní stráň a zahrada s renaturovanými vodními 

plochami) ČSOP Přírodní park Šárka - Lysolaje zřizuje v roce 2022 místní pozemkový spolek. Účast 

na Šáreckých dobrovolnických Víkendech pro přírodu byla tudíž i podporou vzniku Pozemkového spolku 

Přírodní park Šárka - Lysolaje. 

 

http://www.vikendproprirodu.cz/
http://www.csop.cz/docs/up/letak_stepi_final.pdf
http://www.sarka-lysolaje.cz/download/CSOP-Ziva-zahrada-Sarecke-udoli.pdf
http://www.sarka-lysolaje.cz/download/media/bobr-evropsky-sarecke-udoli.mp4
http://www.sarka-lysolaje.cz/download/media/lednacek-ricni-lov-sarecke-udoli.mp4
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Práce na obnově stepní stráně byla organizována mimo vegetační období, bylo dbáno na bezpečnost 

práce, likvidace výřezu zapojeného porostu křovin spálením byla vždy řádně ohlášena a hašení zajištěno 

sdílením vody z vodovodu blízké zahrádky. Dobrovolnické akce hodnotí organizace jako úspěšné. Během 

organizování Šáreckých dobrovolnických Víkendů pro přírodu na podzim 2021 projevili tři dobrovolníci 

zájem stát se členy organizace a podali přihlášku. 

 

V Praze dne 10. prosince 2021 

 

 

 

Přírodní park Šárka - Lysolaje 

 


