
Proběhla prořezávka náletových dřevin v mokřadu Na Beránku 
 

V Praze dne 21.12.2020 
 
Pracovníci základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) 01/71 Koniklec, p.s. 
zajistili mozaikovitou prořezávku a seč náletových a expanzivních rostlin v mokřadu Na 
Beránku. Práce probíhaly na konci dubna a následně v druhé půlce listopadu. Výsledkem 
bylo odstranění zhruba 70 kusů náletových dřevin, mezi nimiž dominovaly druhy jako ořešák 
královský a jasan ztepilý. Zlikvidovat se povedlo také několik kusů starých, sesychajících 
jabloní a rozpínajících se keřů ostružiníku maliníku. Získané dřevo bylo z části využito pro 
stavbu ohrady Na Beránku, která přes léto sloužila jako rotační pastva koním, a část byla 
zpracována v komunitní zahradě Remízek (Cholupice) na výrobu štěpky. Projekt byl 
realizován ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž 
přírodě, a díky podpoře MČ Praha 12 a Hlavního města Prahy. 
 
Mozaikovitá prořezávka dřevin patří k základní praxi při managementu péče o mokřad. Jejím 
cílem je zajištění dostatečného toku sluneční energie, která podporuje růst vodních rostlin a 
druhotně tak napomáhá výskytu na ně vázaných organismů. Přímé sluneční světlo mimo jiné 
zajišťuje širší teplotní rozmezí, v němž si každý organismus může snáze nalézt své teplotní 
optimum. Do budoucna prořezávka umožní také obnovu vodního režimu, a to rozšířením 
prostoru pro tvorbu umělých tůní, které by měly nahradit tůně původní, jež zde dříve byly, 
avšak vyschly a zanikly vlivem okolní zástavby.  
 
Veškerá péče na mokřadní a bezkolencové louce Na Beránku je umožněna díky finanční 
podpoře MČ Praha 12, Hlavního města Prahy, ČSOP a NET4GAS. 
 
Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době 

máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý 

může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.  
 

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České 

republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. 

Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná 

od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu 

ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních 

přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. 

Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz. 
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