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Publikace obsahuje 815 pro tuto publikaci speciálně pořízených barevných fotografií a
dále 21 mapek, náčrtů, leteckých snímků nebo historických fotografií či kreseb.
Všechny fotografie z Květnice byly pořízeny v letech 2008-2009
a představují tak obsáhlý doklad o stavu tohoto přírodně cenného území
v těchto letech.
V kapitole „Proměny“ jsou zařazeny kopie historických kreseb a fotografií Květnice
z výstavy „Květnice hora“ konané 27.4.-28.9.2008
v Podhoráckém muzeu v Předklášteří u Tišnova
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01 OSTROVNÍ HORA
Květnice se nachází nad severozápadním okrajem města Tišnova v rámci Pernštejnské vrchoviny a je tvořena víceméně zcela zalesněným kopcem s nejvyšším bodem
470 m n.m. a s prudkými aţ skalnatými svahy. Květnice vystupuje jako ostrovní hora
z ploché Tišnovské kotliny o více neţ 200 metrů. Hora vznikla jako vystupující tektonická
kra poklesem okolního povrchu pokrytého mořskými sedimenty po ústupu moře a následnou postupnou exhumací z pokryvu těchto sedimentů během dalšího vývoje údolí

Pohled na Květnici od východu (z rozhledny na Klucanině)
(1 – Velká skála, 2 – hlavní vrchol, 3 – Malá skála, 4 – Jahodná,
5 – Předklášteří u Tišnova, 6 – Tišnov)

Pohled na Květnici
od jihovýchodu
(v popředí obec Hradčany)
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řeky Svratky. Na geomorfologickém vývoji hory se kromě tektonických sil podílely i procesy gravitační, periglaciální – kryogenní (mrazové), krasové či fluviální. Nejvýznamněji byly
zastoupeny periglaciální procesy související s působením dlouhodobě zmrzlé půdy, kdy
za spoluúčasti ledu docházelo během chladných období starších čtvrtohor (tzv. glaciálů –
dob ledových) k mrazovému zvětrávání a rozpadu hornin a jejich odnosu.

Pohled na Květnici od západu (ze sjezdovky u Kozí brady)
(1 – Dřínová, 2 – hlavní vrchol, 3 – Velká skála, 4 – Předklášteří u Tišnova,
5 – Tišnov, 6 – Kozí brada)

Od jihovýchodu ze dna nivy řeky
Svratky
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Květnice je nepominutelnou dominantnou široké oblasti Tišnovska. Je viditelná z
širokého okolí a naopak poskytuje daleké výhledy do okolní členité krajiny. Je jedinečnou
přírodní kulisou města Tišnova. Její svahy jsou
viditelné ze všech koutů města. Z jiţních a jihovýchodních svahů jsou zase neopakovatelné
malebné výhledy na město.

Květnice je neodmyslitelnou a ze všech koutů viditelnou kulisou města Tišnova
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02 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
Přírodní památka Květnice rozkládající se téměř výhradně v katastrálním území
města Tišnova a přitahující pozornost botaniků, entomologů, geologů či speleologů jiţ
více neţ 100 let, byla vyhlášena jiţ v roce 1950 Ministerstvem školství, věd a umění
v celkové výměře 127,30 ha a ochranným pásmem širokým 50 metrů po jejím celém obvodu. Pro zcela mimořádné přírodní hodnoty pak byla Květnice po roce 2000 zařazena i
do celoevropské soustavy významných přírodních lokalit v rámci soustavy NATURA 2000
jako EVL CZ0624065 Květnice za účelem ochrany zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a pestré mozaiky ohroţených přírodních stanovišť stepních trávníků,
jeskyní, vápencových bučin, dubohabřin, suťových lesů nebo šípákových doubrav. Jednou z biologicky nejcennějších částí rozsáhlého území jsou jiţní aţ jihovýchodní svahy
nad městem s unikátním komplexem skalní stepi a dřínových doubrav.
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V době vyhlášení územní ochrany Květnice vypadal rozsáhlý svahový komplex nad
městem zcela jinak. Tradičně náleţel k biologicky nejcennějším částem celého rozsáhlého
masívu ostrovní hory. Borové výsadby jiţ tehdy plošně omezovaly a postupně degradovaly
a zmenšovaly plochy původních teplomilných společenstev. Na druhé straně však ještě
stále byl komplex po většině plochy parkového charakteru. Převládaly volné travnaté,
kamenité či skalnaté plochy s jen sporadicky roztroušenými duby, dříny a dalšími keři.
Plochy teplomilných společenstev zasahovaly aţ k samotnému úpatí svahů, kde zpravidla
přecházely v navazující extenzivně vyuţívané louky, políčka či ovocné sady. Nepochybně
se ale jiţ tehdy do území spontánně rozšiřoval cizorodý akát. Tehdejší podoba komplexu
nejspíše ani nevyvolávala potřebu nějakých naléhavých opatření ve prospěch zachování
jedinečných společenstev. Potřebu nějakých jiných aktivit, která by unikátní přírodu
ochraňovala do budoucna. V souladu s tehdejším přístupem k ochraně přírody bylo vše
ponecháno samovolnému přirozenému vývoji.

Situace se však stále rychleji měnila k horšímu. Degradace začínala být stále nápadnější, plošnější a pro původní jedinečná společenstva nebezpečnější aţ fatální. Jiţ
v 70. letech minulého století začaly být činěny první snahy o eliminaci negativního vývoje
daného zejména soustavným rozšiřováním cizorodého akátu či keřových porostů. Jejich
bodové či pomístní vyřezávání však bylo prováděno bez tehdy samozřejmě ještě neexistujících chemických prostředků, které mohou zásadním způsobem omezovat jejich následné zmlazování. Proto nemohlo být do budoucna dostatečně perspektivní. Po několika letech se situace samovolně vracela do původního stavu. A celková degradace komplexu
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dále pokračovala. Koncem 90. let minulého století jiţ byl negativně zasaţen plošně prakticky celý unikátní svahový komplex. Nepostiţeny zůstávaly jen minimální části kdysi
rozsáhlých ploch skalní stepi. Z Brna byly dokonce pořádány exkurze za „mizející skalní
stepí na Květnici“.
Ochrana přírody však byla stále v takové pozici, ţe úvahy o nějakých razantnějších
či rozsáhlejších systematických nezbytných zásazích byly odsouzeny k nezdaru. Nemohly
být ani zahájeny. Chyběly nejen finanční prostředky, ale ani personální zajištění případných realizací ještě nebylo připraveno. Aţ po roce 1989 se v souvislosti se změnami politických poměrů začala situace rychle měnit a ochrana přírody začínala být brána skutečně váţně. Nový zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny situaci definitivně
zvrátil a dotčené orgány ochrany přírody konečně mohly postupně začít efektivně konat.
Stále však příliš omezené kapacity i finanční prostředky musely pokrývat potřeby postupné stabilizace většiny vyhlášených zvláště chráněných území. Mnohé z nich na tom
byly mnohem hůře neţ Květnice. Na zdejší unikátní komplex došlo poprvé v roce 2001,
kdy zde byly provedeny základní stabilizační zásahy v hlavních plochách skalní stepi
stále rychleji zarůstajících keřovými porosty svídy krvavé (Swida sanguinea). Zásahy byly
tehdy ve spolupráci s referátem ţivotního prostředí tehdejšího Okresního úřadu Brnovenkov a samozřejmě s městem Tišnovem jako vlatníkem celého území realizovány v
rámci Programu péče o krajinu Ministerstva ţivotního prostředí.
S koncem roku 2002 byly v souvislosti s reformou státní správy okresní úřady
zrušeny a orgány ochrany přírody odpovědné za zvláště chráněná území byly delimitovány na nové krajské úřady. V našem případě na Krajský úřad Jihomoravského kraje, respektive odbor ţivotního prostředí. Mimořádně vstřícný přístup k managementu zvláště
chráněných území umoţnil zahájení systematické komplexní celoplošné rekonstrukce
celého svahového komplexu od roku 2003. Výsledky dnes jiţ 6 letého úsilí jsou zjevné.
Naprostá většina rozsáhlého komplexu jiţ byla rekonstruována. K dokončení zbývají jiţ
jen některé nevelké okrajové partie. Je třeba připomenout, ţe rozsah rekonstrukce byl
nevídaného a bezprecedentního rozsahu. A podobně lze charakterizovat i její dosavadní
výsledky, byť se zde některé problémy začínají v poněkud větším rozsahu projevovat, ale
rozsah redukce dřevin zde byl takového rozsahu, ţe to nemůţe být nějak překvapující.
Především obnova nemalých ploch zarůstající skalní stepi proběhla téměř okamţitě. Mnohé významné druhy rostlin se rozšířily. Také obnova degradovaných ploch dřínových doubrav probíhá uspokojivě. Nikde se nenaplnily nějaké katastrofické scénáře krajně nepříznivého vývoje vegetace v radikálně uvolněných plochách. Pouze v dolních úpatních partiích skalnatých srázů není sukcese vegetace jednoznačně optimistická. Hlavně
pro nemalé zatíţení dlouhodobě ukládaným zahradním odpadem. Nemalým problémem
do dalších let budou i plošné porosty cizorodé netýkavky malokvěté (Impatiens parvifolora) v ploše nad skalnatými srázy. S ohledem na celkový rozsah rekonstrukce však jde
stále o problémy relativně jednoduše řešitelné. Zcela mimořádně byla zhodnocena vizuální rozmanitost a malebnost celého komplexu. Ty tam jsou doby uniformních akátových,
borových, šeříkových či svídových porostů. Znásobeny jsou kouzelné výhledy na město
z vrstevnicové pěšiny vedoucí převáţně podél horního okraje celého komplexu. Obnoveny
jsou malebné výhledy do skalnatých srázů z pěšiny vedoucí jejich úpatím. Uvolněny byly
některé mohutné stromy dodávající dnes dotčeným plochám či celému komplexu nenapodobitelný charakter. Z hustého zápoje byla uvolněna celá řada cenných jedinců dřevin.
Třeba statné tušalaje, brsleny nebo dřišťály. A především charakteristické dříny. Zvláště
jejich zapojené porosty s vtroušeným dubem zbavené cizorodého akátu či neprostupných
houštin svídy krvavé jsou v naší přírodě jen ztěţí opakovatelné.
Ani po úplném dokončení rekonstrukce však nebude svahový komplex jiţ nikdy
vypadat jako v minulosti. Byť budou odstraněny všechny cizorodé dřeviny. Byť bude zásadně eliminován výskyt vysazených borovic. Více neţ 50 let trvající samovolný rozvoj
původních dřevin, zvláště dřínů obecných (Cornus mas), většinu ploch zásadně proměnil.
Rozsah dřevinného patra jiţ bude vţdy podstatně větší neţ tomu bývalo v minulosti.
V dobách soustavného vypásání či vyřezávání dřeva. Dříny rostly v minulosti v plochách
dnešních dřínových doubrav spíše roztroušené. Dnes jsou jejich koruny vzájemně prorostlé či propletené a mnohde vytvářejí souvislé porosty.
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03 PESTRÝ SVĚT PŘÍRODY
Mimořádná druhová rozmanitost bioty Květnice je dána ostrovní polohou hory na
rozhraní Tišnovské kotliny a Českomoravské vrchoviny, otevřeností hory k jihu, sloţitou
geologickou stavbou (se střídáním karbonátových a křemičitých hornin), velkou vertikální
členitostí reliéfu, mezoklimatickou rozrůzněností (se střídáním teplých jiţních a chladných severních poloh) nebo pestrou mozaikou půdních typů s různorodými vlastnostmi.
Drtivou většinu Květnice dnes porůstá les. Ve velmi pestré mozaice v závislosti na různorodých přírodních podmínkách. Můţeme zde procházet chladnomilnými bučinami i teplomilnými doubravami. Dodnes jsou zdejší porosty ještě stále značně poznamenány historickými výsadbami jehličnanů či spontánním rozvojem cizorodého akátu. Bez zásahů
člověka, který vegetační pokryv Květnice po staletí mimořádně aktivně a zásadně utvářel,
by byla porostlá listnatým lesem a v nejextrémnějších plochách pak společenstvy skalní
stepi a rozvolněných aţ mezernatých dřínových doubrav.

Mohutné balvany v jihovýchodních svazích pod Velkou
skálou podél vrstevnicové pěšiny vedoucí od vodárny ke skalní stepi nad městem
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Dubový les v jižních svazích pod
Velkou skálou podél pěšiny
stoupající nahoru od horního severního cípu skalní stepi nad
městem

Křemecové skalisko
Velká skála
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Pěšina vedoucí po úzkém hřebeni severovýchodně od Velké skály
s četnými vystupujícími skalkami

Jarní porosty dymnivek podél pěšiny vedoucí po temeni vrcholového hřbetu

Dřevěný Kříž na vrcholu Květnice
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Pohled na Velkou skálu z vrcholových partií,
v popředí skalní step v jižních srázech pod vrcholovým hřbetem Květnice

Vápencová skalní step pod vrcholem
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Podzim v teplomilných porostech po obvodu skalní stepi
pod vrcholem Květnice

Pozůstatky štol po těžbě barytu
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Na vápencové Květnici nechybí aní podzemní krasové jevy, uzavřený vchod do jeskyně Pod křížem

V lese jihozápadně nedaleko pod Křížem

17

KVĚTNICE

Pohled z horní hrany severozápadních svahů, nedaleko od Kříže,
do údolí Svratky směrem na Štěpánovice

Bučiny porůstající severozápadní svahy Květnice
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Tři stoly – skalní útvary a ostrožny v severních svazích se vzácnou flórou

Charakteristické krnící křivolaké buky
v extrémních podmínkách
19
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Působivé dřínové doubravy s teplomilným šípákem v prudkých jihozápadních srázech nad Svratkou

Na jaře v horních partiích s bohatými
porosty prvosenky jarní
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04 UNIKÁTNÍ KOMPLEX
Květnice leţí v mírně teplé klimatické oblasti. Protoţe jde o ostrovní horu vysoko
převyšující okolní terén, tak je tato značně mezoklimaticky rozrůzněna. Severozápadně a
severovýchodně orientované svahy k Besénku jsou vystaveny drsnému klimatu. Jejich
charakter je stinný a vlhčí. Nezřídka se zde dlouhou dobu udrţuje sněhová pokrývka.
Vrcholový hřbet se zase vyznačuje silnou větrností, v zimním období častějšími námrazami. Jiţní a jihovýchodní svahy nad
městem jsou vystaveny klimatu teplému s dobrým osluněním a silným
vysycháním. Sněhová pokrývka se
zde udrţuje jen velmi krátce. A právě
v niţších partiích těchto povětšinou
kamenitých a skalnatých prudkých
svahů se nachází unikátní členitý
komplex teplomilných společenstev
skalní stepi a dřínových doubrav.
Skalní stepi v podobě volných ploch
s roztroušenými dřevinami, především keři s dominancí dřínu obecného (Cornus mas). Dřínových doubrav
v podobě zapojenějších dřínových
porostů s roztroušenými solitéry,
skupinami nebo plošnějšími ostrůvky
dubů, mnohde s charakteristickým
teplomilným šípákem (Quercus pubescens).
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Pohled na svahový komplex nad městem od východu (z rozhledny na Klucanině)

1 – dolní jihovýchodní cíp celého
komplexu, 2 – východní svahy, 3 –
skalní step nad městem, 4 – plocha
nad skalnatými srázy, 5 – skalnaté srázy, 6 – skalní step nad Romanovou vilou
Podzimní detailní pohled na skalní
step nad městem
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Pohled na svahový
komplex nad městem od západu (z
prostoru Kozí brady)

Detailní pohled na skalní step nad Romanovou vilou
1 – Romanova vila, 2 – Skalní step nad
Romanovou vilou, 3 – Skalnaté srázy, 4
– plocha nad skalnatými srázy, 5 –
skalní step nad městem, 6 – dolní jihovýchodní cíp celého komplexu

24
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05 VÁPENCE
Převáţná část Květnice včetně celého rozsáhlého komplexu jiţních svahů nad městem je tvořena sedimentárním pokryvem střednědevonského stáří. Ve zdejších vápencích
byly nalezeny četné fosilní doklady mořských ţivočichů – korálů, krinoidů nebo stromatoporoideí. Prakticky po celém komplexu svahů jde o tzv. tišnovské vápence. Zbarvením
modrošedé, tmavě šedé aţ téměř černé, jemně krystalické, většinou deskovité aţ lavicovité. Trhliny jsou vyplňovány bílým kalcitem a mladšími ţilkami hnědého kalcitu zbarveného limonitem. Na těchto deskovitě odlupčivých vápencích vznikají sutě a jimi pokryté
svahy (srázy) jsou silně náchylné k erozi. Pro svoji dekorativnost (páskovanou texturu)
byly tyto vápence (mramory) vyhledávaným kamenem. V minulosti byly těţeny prakticky po celé délce úpatí celého komplexu v drobných povrchových
lomech. Jejich těţba byla ukončena jiţ
v 19. století a dnes jsou zpravidla v plném rozsahu samovolně zarostlé dřevinou i bylinnou vegetací a na bývalé
dobývání kamene mnohé z nich upomínají jen velmi vzdáleně. Jako stavební a dekorační kámen byly atraktivní
tišnovské vápence vyuţívány jiţ během
13. století. Během 50. a 60. let 18. století bylo značné mnoţství zdejších
mramorů vyuţito v klášterním chrámu
v Předklášteří. Ve stejném století byly
například vyuţity v kostele sv. Jakuba
v Brně, v kapli Rosalie ve Vranově u
Brna nebo v kostele ve Slavkově u Brna.

Pouze do severozápadního cípu komplexu zasahují i tzv. vápence květnické, které
jsou světle šedé aţ bělavé, jemně zrnité, na puklinách s častými povlaky limonitu. Uloţeny bývají v hrubých lavicích a často se v nich objevují vrstvičky rohovce. V minimálních
ostrůvcích či severních okrajových partiích pak lze objevit křemence, ve kterých se zde
objevují různé barevné odrůdy křemene (fialový ametyst, růţový růţenin, hnědavá
záhněda nebo čirý křišťál).
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06

NAD MĚSTEM

Pokud pozvedneme zrak na svahy Květnice z hlavního tišnovského náměstí, tak
nemůţeme přehlédnout v převaţujících zapojených lesních porostech na první pohled
volnější plochu s jen roztroušenými dřevinami. Jde o jednu ze dvou částí zdejší skalní
stepi zasahující aţ nad vrstevnicovou pěšinu a v úzkém pruhu klesající prudce dolů aţ
k jihovýchodnímu cípu celého komplexu. V převáţně skalnatých či kamenitých plochách
jsou zde roztroušeny hlavně charakteristické dříny obecné (Cornus mas). V ploše nad vrstevnicovou pěšinou jsou četnější košaté křivolaké duby (Quercus sp.). Zvláště v niţších
úzkých partiích světliny jsou četnější dřišťály obecné (Berberis vulgaris) nebo malebné
křivolaké lesní borovice (Pinus sylvestris). Borovice ovšem v posledních letech prosychají
a jsou postupně odstraňovány. Zvláště pod vrstevnicovou pěšinou kaţdoročně početně
vykvétají drobné růţe vinné (Rosa rubiginosa).

Především nad vrstevnicovou pěšinou roste ţluťucha menší (Thalictrum minus). Po
celé ploše pak oman oko Kristovo (Inula oculus-christi). Po celé ploše skalní stepi jsou bohaté porosty bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum). V dolním cípu rostou bohaté
porosty kavylu vláskovitého (Stipa capillata). V dolním západním cípu stepi nad vrstevnicovou pěšinou zaujmou bohaté porosty kokoříku vonného (Polygonatum odoratum).
Zdejší skalní step byla v rámci jiţ provedených rekonstrukčních zásahů nemálo
rozšířena či stabilizována. Především zásadní redukcí keřových porostů svídy krvavé
(Swida sanguinea). Třeba západní cíp nad pěšinou nebo celá rozsáhlá západní část pod
pěšinou byla svídou plošně zarostlá s jiţ jen omezenými fragmenty plnohodnotných teplomilných porostů. Snad nejnápadněji se po redukci rozšířily jiţ zmiňované porosty kokoříku. Prakticky souvisle byla svídou jiţ zarostlá celá dolní úzká enkláva, v dolních partiích pak navíc hustým a jen obtíţně prostupným spontánním náletem jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior). Dnes tomuto stavu ještě z roku 2003 jiţ nic nenasvědčuje. Unikátní
plochy skalní stepi se prostě významně znovu rozšířily do „původních“ hranic.
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Horní segment až nad vrstevnicovou pěšinou

Charakteristické osamocené křivolaké duby

Horní segment pod vrstevnicovou pěšinou
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Dolní úzký segment sbíhající
hluboko dolů pod vrstevnicovou pěšinu
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07

NAD ROMANOVOU VILOU

Druhá rozsáhlá plocha skalní stepi bývala v minulosti také ve svazích nad dnešní
Romanovou vilou. Ještě na leteckých snímcích z roku 1953 je patrný její původní rozsah.
Nemalou část dnes zaujímá zaplocený areál vily. Horní severozápadní partie jsou ještě
stále značně zarostlé náletem vzrostlých borovic lesních (Pinus sylvestris) s podrostem
svídy krvavé (Swida sanguinea). Celá zbývající plocha jiţ byla v rámci rekonstrukčních
zásahů ošetřena, obnovena či stabilizována. Zásahy spočívaly hlavně v redukci keřových
porostů svídy krvavé, ale také třeba v odstraňování roztroušeného cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia), aţ plošně mnohde se rozrůstajícího cizorodého skalníku vodorovného (Cotoneaster horizontalis) nebo redukcích náletových semenáčů i vzrostlých stromů
lesní borovice. Aţ nečekaně pozitivně se projevilo uvolnění skalní stepi v souvislosti
s populacemi omanu oko Kristovo (Inula oculus-christi) nebo oţanky hroznaté (Teucrium
botrys). Podobně došlo k následnému rozvoji bohatých porostů kavylu sličného (Stipa
pulcherrima) ve vyšších východních partiích stepi. Před zahájením rekonstrukce se tu
objevoval jen v minimálním mnoţství, spíše jednotlivých trsech. Rovněţ porosty kavylu
vláskovitého (Stipa capillata) se po uvolnění ploch ve východních partiích, včetně dolního
cípu, stepi značně rozšířily.

Stejně jako ve skalní stepi nad městem jsou v převáţně skalnatých či kamenitých
plochách roztroušeny hlavně charakteristické dříny obecné (Cornus mas). V nejvyšších
partiích pod vrstevnicovou pěšinou jsou četnější košaté křivolaké duby (Quercus sp.).
S výjimkou dolního cípu jsou roztroušeny solitéry nebo skupiny malebných křivolakých
lesních borovic. Samozřejmě rostou roztroušeně po celé ploše i další druhy dřevin jako
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kalina tušalaj (Viburnum lantana), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus) hloh (Crataegus sp.) nebo
brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Ojediněle lze nalézt zimolez obecný (Lonicera
xylosteum). Ve vyšších severozápadních partiích je častější krušina olšová (Frangula alnus). V některých partiích jsou hojnější charakteristické růţe vinné (Rosa rubiginosa). Četnější jsou
na extrémních stanovištích nepříliš vzrostlé třešně
ptačí (Cerasus avium) nebo mahalebky obecné
(Cerasus mahaleb). Na rozdíl od skalní stepi nad
městem zde lze objevit i mohutnější vápencové
výchozy včetně menších skalek.
Duby pod vrstevnicovou pěšinou v nejvyšších partiích skalní stepi

Charakteristické křivolaké borovice lesní zde prozatím neprosychají jako
ve skalní stepi nad městem a tak i nadále zůstávají neopakovatelnou ozdobou těchto míst
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I odtud jsou malebné výhledy na Tišnov
V posledním roce bylo přistoupeno také k rekonstrukci dolních partií původní
světliny v bezprostředním sousedství areálu Romanovy vily osázené v minulosti borovicí
černou (Pinus nigra). Provedena byla radikální probírka keřových porostů spočívající především v maximálním odstraňování porostů svídy krvavé, ve významné redukci mahalebky obecné (Cerasus mahaleb) nebo odstranění roztroušeného cizorodého akátu. Současně bylo třeba v rámci prací uklidit značné mnoţství nehroubí z kácení usychajících
černých borovic před více lety. Plocha vypadající před zásahem nepříliš atraktivně nabyla
podoby volné plochy s roztroušenými keři a pomístními fragmenty přeţívajících teplomilných společenstev. Mimo jiné s omanem okem Kristovým, zvonkem boloňským (Campanula bononiensis), česnekem horským (Allium montanum) nebo kavylem vláskovitým (Stipa capillata). Ještě zbývá odtěţit letité borovice a příchod k úpatí svahového komplexu
nabude nového charakteru s malebným výhledem vysoko do interiéru skalní stepi. Teplomilná společenstva však mohou jiţ dnes začít v prosvětlených plochách regenerovat.
Jistě to bude chtít více času vzhledem k místy nemalým vrstvám opadaného jehličí a
snad bude potřeba i pomoci občasným pokosením. Proto, aby byl eliminován případný
nadměrný rozvoj neţádoucích druhů.
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08

NAD SKALNATÝMI SRÁZY

Poněkud mírnější svah nad horní hranou skalnatých srázů je dnes po většině plochy porostlý jedinečnými porosty dřínových doubrav. Rozvolněných a mezernatých.
Zejména v niţších partiích svahu jsou dnes charakteristické i plošnější volné plochy, další taková plošně uvolněná místa lze nalézt podél západního okraje plochy. Po většině plochy jde o souvislé porosty dřínu obecného (Cornus mas) s roztroušenými duby (Quercus
sp.). Ještě stále s přílišným zastoupením vysazených lesních borovic (Pinus sylvestris),
které jsou však postupně s jejich prosycháním odstraňovány. Ostatní dřeviny jsou roztroušeny spíše jen jednotlivě. Typické jsou vytáhlé hlohy (Crataegus sp.) „stromovitého“
vzrůstu. Jen ojediněle narazíme na javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus
betulus), buk lesní (Fagus sylvatica) nebo břízu bělokorou (Betula pendula), poněkud častěji na třešeň ptačí (Cerasus avium). Zem je jiţ dnes po většině plochy pokryta rozvíjejícím se bylinným patrem, které zde před zahájením rekonstrukce téměř zcela chybělo.
Trvale zastíněná zem byla holá. V rozsáhlé, během rekonstrukce radikálně uvolněné, ploše se záhy objevily polykormony i některých významných druhů rostlin, zvláště podél
jiţního okraje nad horní hranou skalnatých srázů. Jde například o zvonek boloňský
(Campanula bononiensis), konopici úzkolistou (Galeopsis angustifolia) nebo oman oko
Kristovo (Inula oculus-christi).

Zastoupení v minulosti vysazených borovic lesních je ve východní části plochy
ještě stále značné
Jen zteţí si lze ještě dnes představit stav plochy, respektive zdejších porostů, před
zahájením rozsáhlé a radikální rekonstrukce. Tedy stav jaký tu panoval ještě v roce
2004. Stručně řečeno, nekonečné a jen obtíţně prostupné bujné houštiny svídy krvavé
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(Swida sanguinea) s nálety jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Všude rostl nějaký
vzrostlý cizorodý akát (Robinia pseudoacacia), mnohde v početnějších skupinách aţ plošnějších porostech. Spontánně se rychle rozšiřující ohnisko mimořádně rizikového invazního cizorodého pajasanu ţláznatého (Ailanthus altissima). Neprostupnost a „beznadějný“
charakter porostů byl téměř na kaţdém kroku umocňován několika sty vyvrácených jiţ
spadených nebo ještě opřených uschlých borovic. Stovky dalších proschlých stromů ještě
stály, ale okamţik jejich vyvrácení silnějším poryvem větru nebo vlastní vahou se rychle
blíţil. Stále ještě nemalé mnoţství motorovou pilou pokrácené borové kmenoviny upomíná na tehdejší situaci. Akátová kmenovina byla v celém rozsahu transportována dolů.
Ostatní nehroubí bylo v rámci prací spáleno.

Některé partie východní části plochy však již dnes mají zase přirozený charakter
v podobě dřínových porostů s vtroušeným dubem
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Nad západním segmentem
skalnatých srázů

Poněkud jiný je charakter dřínových doubrav
v západních partiích plochy,
které jiţ mají dnes charakter
zcela přírodní. Nerostly zde
totiţ prakticky ţádné borovice, ale o to více zde bylo cizorodého akátu. Po více jak polovině celé rozsáhlé plochy dokonce v podobě souvislých zapojených porostů. Právě v odstraňování akátu především spočívala rekonstrukce těchto partií nad skalnatými srázy.
Zpravidla jen pomístně také v masivnějším odstraňování keřových porostů svídy krvavé
nebo náletových porostů jasanu ztepilého.
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Dřínové porosty v tomto segmentu jsou na rozdíl od segmentu východního daleko
zapojenější a souvislejší. Duby jsou zde častější včetně zastoupení teplomilného šípáku
(Quercus pubescens). Zdá se, ţe zde rostou nejmohutnější a v kmínku nejsilnější dříny
celého komplexu. Snad i nejstarší. Pobyt ve zdejších zapojených letitých dřínových porostech v jakémkoliv ročním období je neobyčejně působivý a ryze specifický. V dílčí partii
dřínových porostů zde v dávnější minulosti rostl i nevelký porost jilmu polního (Ulmus
minor). Dnes na něj upomínají jen četné kmeny popadané po zemi pod neprostupně zapojenými korunami dřínů.
Jde o jedno z nejpůsobivějších míst celého komplexu. V těsné blízkosti popadaných
kmenů jilm nově zmlazuje. Zpravidla ještě v
podobě malých stromků, ale v některých z nich
jiţ lze tušit budoucí statné jedince. Jiné dřeviny
se tu objevují jen velmi zřídka. Třeba třešně
ptačí či hlohy vytáhlého „stromovitého“ vzrůstu.
Ojedinělá je mohutná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Především v niţších partiích svahu se
četněji objevují rostliny zvonku boloňského
(Campanula bononiensis). Nejpočetněji v rámci
celého rozsáhlého komplexu, ve kterém lze nějakou rostlinu objevit skoro všude. Zde však
kaţdoročně vykvétají desítky rostlin.

Po zemi popadané kmeny jilmů pod zapojenými
propletenými korunami dřínů
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09

SKALNATÉ SRÁZY

Skalnaté srázy jsou pozůstatkem historické těţby zdejších vápenců. Bývalé lůmky
jsou dnes po předlouhé samovolné sukcesi vegetace ryze přírodního charakteru a jen
někde vzdáleně upomínají na dávné těţební aktivity. Podél celého úpatí srázů vede pěšina, která bývala v minulosti daleko více vyuţívána. Dnes je totiţ v souvislosti s vybudovaným školním areálem v prostoru jihovýchodního cípu celého komplexu svým způsobem neprůchozí. Na druhé straně od Romanovy vily je volná a jednoznačná prostupnost
je dodnes zachována. Ještě v roce 2003 procházela pěšina po většině délky zastíněným
„tunelem“ v bujných keřových porostech s převahou svídy krvavé (Swida sanguinea), ve
východních partiích pak vysazeným cizorodým šeříkem obecným (Syringa vulgaris). Trvale dřevinami zastíněné plochy podél pěšiny byly v zásadě prosté jakéhokoliv bylinného
patra. Jen holá, mnohde kamenitá, zem. Jakékoliv výhledy nahoru do skalnatých srázů
byly zvláště během vegetačního období znemoţňovány vysokou hradbou letitých porostů
cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia). Pouze od nádraţí bylo moţné si nad korunami
akátových porostů dalekohledem prohlíţet některé nejvyšší partie srázů. Vše ostatní zůstávalo našim zrakům ukryto. Dnešní vycházka po pěšině jiţ nemá s tehdejším stavem
nic společného. Po celé délce nepřetrţité malebné výhledy do strmých srázů. Původní
plochy holé země nahradily zapojené travobylinné porosty. Dokonce i s některými významnými druhy rostlin jako je zvonek boloňský (Campanula bononiensis), bělozářka
větevnatá (Anthericum ramosum) nebo divizna rakouská (Verbascum austriacum). Regenerace radikálně uvolněných ploch proběhla aţ nebývale rychle a bez nějakých závaţných
problémů. Původně neprostupně zarostlé úpatní svahy dnes mají podobu volných ploch
s roztroušenými solitéry či ostrůvky dřevin. V některých plochách se však projevuje opětovný bujnější zárůst, který bude třeba v nejbliţších letech v rámci managementu řešit.
Stejně jako jinde po komplexu, tak i zde rostou charakteristické dříny obecné (Cornus
mas). Nejvýznamněji v rámci celého komplexu je zastoupen brslen evropský (Euonymus
europaeus).
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Pokud se vydáme pěšinou od Romanovy vily, tak můţeme nejprve nahlédnout do
interiéru dávného lůmku. Svým
reliéfem snad nejlépe v rámci
celého komplexu upomíná na
dobývání vápence v minulosti.
V jeho svazích rostou přebohatě především dříny obecné, ale
početně jsou zastoupeny i mahalebky obecné (Cerasus mahaleb). Při vstupu do lůmku nám jistě neuniknou letité mahalebky a také na Květnici vzácné jilmy polní (Ulmus minor).

Příchod úpatní pěšinou od Romanovy vily
Hned za lůmkem můţeme nahlédnout nahoru do dvou skalnatých a kamenitých
ţlebů (velkého západního ţlebu). Opět s převahou dřínů a mahalebek. V jednom ze ţlebů
doţívá porost jilmů polních, převáţně s jiţ po zemi popadanými jedinci. Samovolně se ale
obnovují. Raritou horních partií ţlebu je přítomnost mohutných, snad aţ stoletých, mahalebek. V jednom případě jiţ jde pouze o torzo kmene, ale v případě druhém strom ještě
stále alespoň z části rozkvétá a plodí. Nepochybně jde o „matky“ všech dnes rostoucích
mahalebek po celém komplexu. Právě odtud se během dlouhých desetiletí rozšířily po
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celém území. V nejvyšších
partiích ţlebů rostou bohaté
porosty konopice úzkolisté
(Galeopsis angustifolia) a lze
zde objevit i v komplexu vzácný keř – zimolez obecný (Lonicera xylosteum).

Pohled do velkého západního
žlebu, mohutný jasan nahoře
na obzoru je již dnes pryč

Mohutná vícekmenná babyka obecné je dnes nepřehlédnutelnou
dominantou západní části skalnatých srázů
Následuje západní segment skalnatých srázů. Jeden z nejcennějších segmentů celého rozsáhlého svahového komplexu. Nad úpatními svahy se zvedá v podobě strmého
skalnatého srázu. V letních měsících zdobí sráz bohaté porosty česneku horského (Allium
montanum) nebo stepní trávy vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum). Roste zde ojedinělý skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpa) a jen velmi roztroušeně i ostatní
druhy keřů. V rámci rekonstrukce byla při úpatí skal uvolněna nepřehlédnutelná letitá
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vícekmenná babyka obecná (Acer campestre). V nejvyšších partiích skalnatého srázu jsou
bohaté porosty kavylu sličného (Stipa pulcherrima) s vtroušenou bělozářkou větevnatou
(Anthericum ramosum). Západní segment je od sousedního segmentu východního oddělen
hluboce zaříznutým skalnatým a kamenitým ţlebem s mohutným dřínem.

Západní část skalnatých srázů

Horní partie západní části skalnatých srázů patří k nejcennějším plochám celého svahového
komplexu
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Horní partie západní části skalnatých
srázů skýtají během roku malebná panoramata
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Východní segment skalnatých srázů je na rozdíl od segmentu předešlého značně
nestabilní. Jen obtíţně se v něm dá pohybovat. Převaţují volné skalnaté či sesuvné plochy. Především na četných rovnějších teráskách rostou skupiny či solitery dřevin. Především keřů. Nepříliš zarostlé terásky pak hostí teplomilná společenstva. Zvláště horní partie včetně samotného okraje srázů
jsou botanicky neobyčejně cenné.
Dřeviny jsou zastoupeny charakteristickým dřínem a dubem šípákem (Quercus pubescens), nápadný je bohatý výskyt dřišťálu obecného (Berberis vulgaris). Bohatá je
zdejší květena s kavylem sličným,
vousatkou prstnatou, modřencem
tenkokvětým (Muscari tenuifolium)
nebo chrpou chlumní (Cyanus
triumfettii).

Jihovýchodní cíp srázů je charakterizován především mohutnou vápencovou skálou tyčící se nad pěšinou. Právě zde pěšina před rekonstrukcí procházela stinným „tunelem“ z výsadeb šeříku obecného. V úpatních svazích samotného cípu pak byla snad nejvíce degradovaná vegetace v rámci celého komplexu. Doslova šlo o ráj cizorodých druhů.
Dřevinnému patru dominovaly mohutné akáty s bujným podrostem šeříku. A vše bylo
pokryto statnými bujnými liánami opletky čínské (Fallopia baldschuanica). Jako nepřehledné bujné porosty tropického deštného pralesa. Ovšem pokud by nešlo o jedno z nejcennějších chráněných území ve střední Evropě. Právě v tomto úseku byly úpatní svahy
podél pěšiny postiţeny dlouhodobým ukládáním nejrůznějšího zahradního odpadu. Proto
zde můţeme dodnes během jara nacházet některé zavlečené druhy. Na druhé straně však
i zde dochází k postupnému samovolnému posunu a stále četněji se zde objevují některé
původní druhy jako je divizna rakouská (Verbascum austriacum), sesel sivý (Seseli osseum) nebo hlaváč bledavý (Scabiosa ochroleuca). V horních partiích nad skálou rostou bohaté porosty kavylu vláskovitého (Stipa capillata) a je odtud pěkný výhled na celý komplex skalnatých srázů. V těchto horních partiích byly během rekonstrukce v první fázi
opět odstraňovány keřové porosty svídy krvavé a také bujný nálet jasanu ztepilého (Fra41
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xinus excelsior). V závěrečné fázi pak došlo také na lesní (Pinus sylvestris) a jednotlivě i
černé borovice (Pinus nigra). Dnes je přechod mezi horními partiemi jihovýchodního cípu
a dolním cípem skalní stepi nad městem tvořen zapojenými dřínovými porosty s roztroušenými duby. V nejvyšších partiích pak ještě dodnes roste více lesních borovic.

Tabulka na skále snad připomíná nějakou smutnou
událost, ke které tu došlo v
roce 1964

Snad nejhonější dřevinou jihovýchodního cípu je kalina tušalaj (Viburnum lantana). Nikde jinde na Květnici jich neroste tolik. Snad jde o původní ohnisko výskytu druhu
v celém komplexu. Podél úpatí skály či sousedních skalnatých srázů roste více jiţ letitých
babyk obecných.
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10

VÝCHODNÍ SVAHY

Stejně jako skalnaté srázy, tak i úpatní partie východních svahů jsou prakticky po
celé délce poznamenány historickou těţbou vápence. Dnes na tyto aktivity upomíná jen
mnohametrový skalní stupeň přírodního charakteru.

Rekonstrukce východních svahů ještě nebyla dokončena. Zbývá ošetřit nejsevernější segment s velmi problematickými porosty některých cizorodých dřevin jako je akát
(Robinia pseudoacacia), pajasan ţláznatý (Ailanthus altissima) nebo loubinec pětilistý
(Parthenocisus quinquefolia). Prostor úpatí východních svahů za třemi panelovými domy
je vůbec zcela mimořádně poznamenán „lidovou tvořivostí“ ve věci zkrášlování prostředí výsadbami či
nepromyšlenými terénními úpravami s následnými
vegetačními úpravami dotčených ploch během výstavby panelových domů. Vysazené porosty cizorodé
svídy bílé (Cornus alba), ohnisko mimořádně rizikové
cizorodé invazní křídlatky (Reynoutria sp.), náletové
či po zemních úpravách omlazené akátové porosty,
houštiny lián loubince nebo vysazený stále rychleji
se rozrůstající a do širokého okolí spontánními nálety semen se rozšiřující ostrůvek pajasanu ţláznatého. Zbývající jiţněji leţící partie jiţ mají podobu zcela
jinou neţ před rekonstrukcí. V rámci této byl především odstraňován zhruba stoletý porost černé borovice (Pinus nigra) nad úpatním skalním stupněm.
Mozaikovitě pak byly redukovány keřové porosty –
hlavně svídy krvavé (Swida sanguinea). Jen roztroušeně zde byl odstraňován akát.
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Ve východních svazích jsou v posledních letech postupně odstraňovány
zpravidla prosychající porosty černých borovic

Velkým problémem východních svahů je rozsáhlá
přítomnost bujných porostů loubince pětilitého, byť barevně nemálo atraktivního během podzimu svými sytě
červenými listy
44
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Doposud se ještě nepodařilo uspokojivě vyřešit přítomnost bujných porostů lián
cizorodého loubince pětilistého. V jiţním segmentu mají svahy podobu volných travnatých aţ skalnatých ploch s rotroušenými keři a jen jednotlivými stromy, zpravidla duby
včetně vzácného šípáku (Quercus pubescens), plynule přecházející v sousední dolní partie
skalní stepi nad městem. V nejjiţnějším cípu je bohatě zastoupena kalina tušalaj (Viburnum lantana). V severních partiích jsou souvislé porosty dřínu obecného (Cornus mas) s
roztroušenými duby včetně teplomilného šípáku. Některé ze zdejších dřínů patří k nejmohutnějším a snad i nejstarším v celém komplexu.

Stejně jako v nedaleké ploše
nad skalnatými srázy jsou i
zdejší dřínové doubravy neobyčejně působivé, zvláště proto, že nejde o vůbec běžný typ
porostů v našich podmínkách
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Nejcennější teplomilné porosty lze objevit v jiţních partiích svahů a také podél
horní hrany úpatního skalního stupně po celé délce severních svahů. Charakteristické
jsou porosty kavylu vláskovitého (Stipa capillata) nebo česneku horského (Allium montanum), ale roste tu například i zvonek boloňský (Campanula bononiensis), chrpa chlumní
(Cyanus triumfettii) nebo oman oko Kristovo
(Inula oculus-christi).
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