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11 PO PĚŠINÁCH
Unikátní svahový komplex nad městem si lze prohlédnout během vycházek dvěma
pěšinami. V dávnější minulosti byl svahový komplex průchozí po četnějších pěšinách. To
ovšem bylo v době, kdy jeho návštěvnost nebyla
tak vysoká, aby byly nadměrným sešlapem vyvolávány nebezpečné erozní pochody. Zdejší
skalnaté vápencové podloží totiž nepatří zrovna
k nejstabilnějším. Neblaze zde mnohde působí
již samotné povětrnostní vlivy. Déšť nebo mrazy. Proto již návrat k těmto trasám v souvislosti s dnešní vysokou návštěvností Květnice není
možný. Tu je třeba směřovat do existujících
z hlediska eroze stabilních a tudíž bezpečných
tras.

V době rozkvětu dřínů
během první poloviny dubna.
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Uprostřed léta kolem přelomu července a srpna
zaplaví okolí pěšiny procházející skalní stepí nad
městem tisíce drobných bělostných květů bělozářek
větevnatých. V některých klimaticky příhodnějších
letech v neuvěřitelném množství.

Snad nejznámější pěšinou na Květnici je trasa vedená víceméně po vrstevnici v
horních partiích svahového komplexu od objektu vodárny (nad místním domovem důchodců) směrem ke křižovatce lesních cest severozápadně nad Romanovou vilou. Ještě
před vstupem do skalní stepi je možné při cestě
od vodárny odbočit doprava stoupající pěšinou
nahoru směrem na Velkou skálu přes nejvyšší
severní cíp skalní stepi nad městem. Dnes je
celý úsek zahrnut do zdejší naučné stezky a
jedno ze zastavení s informačním panelem je
situováno právě do průchodu unikátními plochami skalní stepi nad městem. Na některých
místech si lze dokonce usednout na dřevěné
lavičky a nasávat zdejší neobvyklou atmosféru.
Tato vyhlídková turistická stezka byla vybudována začátkem 40. let minulého století. Vede
přímo napříč horními partiemi skalní stepi nad
městem a dále pokračuje podél horního okraje
dalšího segmentu skalní stepi nad Romanovou
vilou. Vzhledem k jejímu trasování cennými plochami vyvolalo její budování tehdy ostrou diskusi. Její aktuální stav však dává tomuto záměru na tehdejší „řízené“ zpřístupnění Květnice
plně za pravdu.
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Jde vskutku o kouzelnou a malebnou pěšinu s překrásnými výhledy na město nebo dále do širokého okolí. Prochází stanovištně rozmanitým prostředím s neobyčejně
pestrou dřevinnou skladbou. V případě skalní stepi samozřejmě především s charakteristickými dříny (Cornus mas), v lesních úsecích zase s dominancí dubů (Quercus sp.).
Podél pěšiny je možné objevit většinu významných či charakteristických druhů zdejší
památné květeny. Podél pěšiny lze identifikovat v podstatě všechny zde rostoucí druhy
dřevin. Pestrá dřevinná skladba podél pěšiny je pak základem její neobyčejně malebnosti
v době postupného jarního rozkvétání, ale zejména během podzimního zbarvování.

Kouzelné podzimní vycházky

Vyhlídkový potenciál pěšiny a také
její působivá malebnost byla nemálo
umocněna provedenými rekonstrukčními
zásahy podél ní. Nemalým problémem pěšiny v souvislosti s bezpečností návštěvníků, ale také dojmy z unikátní přírody byly
ještě před několika roky bohaté porosty
staletých černých borovic (Pinus nigra) vysazených v nahoru navazujících svazích. V
době jejich masového usychání se pak vyvracely přes pěšinu. Společně s rekonstrukcí svahového komplexu bylo v posledních letech prováděno intenzivní odstraňování a redukce černých borovic podél této pěšiny, která tak má dnes zásadně
jiný charakter. Daleko přívětivější a malebnější. V již zcela ošetřených porostech dominují duby. Mnohde byly uvolněny volnější plochy s roztroušenými dříny a duby.
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Mnohde se ve volnějších plochách rychle obnovují původní teplomilná společenstva včetně některých významných rostlinných druhů jako je pryšec mnohobarevný (Euphorbia
epithymoides) nebo zvonek boloňský (Campanula bononiensis).
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Malebné výhledy na Tišnov nás musí nadchnout
při každé návštěvě pěšiny. Především během jarného rozkvětu dřínů nebo během podzimního vybarvování dřevin.
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Potenciál další možné vyhlídkové trasy v rámci svahového komplexu byl obnoven
během rozsáhlé rekonstrukce. Jde o tradiční pěšinu vedoucí podél úpatí skalnatých srázů mezi Romanovou vilou a dnešním školním areálem. Dnes s malebnými a mnohde
působivými výhledy nahoru do prudkých skalnatých srázů po celé její délce. Jistě by bylo
vhodné i tuto „znovu objevenou“ trasu nějakým způsobem zařadit do stávající trasy naučné stezky. Návštěvníci by jistě byli obohaceni o další poznání, zážitky nebo dojmy.
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V ZIMĚ

Jako všude u nás je příroda v zimním období skoupá na barvy. Nejrůznější odstíny
šedi, v případě sněhové pokrývky či námrazy ještě barvy bílé. Nejinak je tomu samozřejmě i na Květnici v rozsáhlém svahovém komplexu nad městem. Přesto je možné upozornit na dvě skutečnosti, pro které se sem jistě během zimy vyplatí vypravit. V prvním případě jde o možnost olistěním nerušené prohlídky dřevin, respektive jejich korun. Zvláště
v případě některých letitých velikánů nebo krnících křivolakých dubů jsou tyto nemálo
malebné a působivé, v některých případech až neuvěřitelných tvarů. V druhém případě je
zapotřebí vlhčí sněhové pokrývky nebo námrazy. Právě tehdy jsou neobyčejně působivé
bílou ozbodené koruny mohutnějších dřínů. Zvláště návštěva jejich zapojených porostů
v těchto chvílích patří k nezapomenutelným zážitkům.

13
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Líska obecná (Corylus avellana) není ve zdejším svahovém komplexu nějak hojnou
dřevinou. Roste zde jen značně roztroušeně a jednotlivě. Líska je naší nejčasněji rozkvétající dřevinou. Koncem února a začátkem
března. Její typické jehnědy jsou i zde každoročně předzvěstí přicházejícího jara, které
však v plné síle propuká až po dalších dvou
třech týdnech kolem přelomu března a dubna. Až tehdy rozkvétá i zdejší chlouba - bohaté porosty žlutě kvetoucích dřínů obecných (Cornus mas).
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JARO NASTÁVÁ

Příchod jara koncem března a začátkem dubna je v jižních svazích Květnice každoročně charakterizován třemi fenomény. V rozsáhlých plochách skalní stepi rozkvétají sytě
žluté koberce přízemních mochen písečných (Potentilla arenaria). Druhu, který je dnes
zařazen mezi vzácné na Červeném seznamu naší flóry. Až později začnou postupně rozkvétat další a další druhy
rostlin.
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Po zbývajících plochách komplexu, více nebo méně porostlých dřevinami, zase jako
první kvetoucí rostliny dominují porosty violek. Zvláště v úpatních partiích skalnatých
srázů bývají jejich porosty velmi bohaté s převahou violky vonné (Viola odorata). V jejich porostech zde charakteristicky převažují rostliny bíle
kvetoucí, zatímco rostliny kvetoucí modře jsou
daleko řidší.
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Ve svahovém komplexu
byly determinovány i další 3
drobnější modře kvetoucí druhy
našich fialek: violka srstnatá
(Viola hirta), violka lesní (Viola
reichenbachiana), violka Rivinova (Viola riviniana) a také
jednoletá „trojbarevná“ violka
rolní (Viola arvensis) vykvétající
ve skalní stepi poněkud později
společně s drobnými jarními
efeméry.
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V dřeviném patře pak kralují žlutě kvetoucí dříny obecné (Cornus mas), zařazené
mezi naše zvláště chráněné ohrožené druhy. Na rozdíl od ostatních keřů rozkvétají ještě
před vlastním olistěním. I proto jsou pohledy na ně v tu dobu neobyčejně působivé. V
členitém komplexu rozkvétají postupně.
Nejprve na nejvíce prosluněných místech. S aktuálním průběhem konce zimy
může být rozkvět urychlen či zpomalen.
Maxima rozkvětu je zde dosahováno
zpravidla během první dekády dubna.
Dříny zde rostou všude a jsou tak neodmyslitelnou kulisou vycházek po všech
zdejších pěšinách v tomto období. Záplava jejich žlutých korun je patrná ze
všech míst města. Jde o jeden z nejnápadnějších každoročních projevů zdejších přírody. Společně s následným rozkvětem mahalebek (Cerasus mahaleb) a
podzimní pestrou barevnou mozaikou
dřevin na konci vegetačního období.

První dříny
zde začínají rozkvétat
zpravidla v polovině března
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K plnému rozkvětu dřínů zde dochází zpravidla během první dekády dubna. Ne každým rokem však
kvetou všechny. Výjimečným
bylo
jaro
2009, kdy kvetl po
celém komplexu v
podstatě každý větší
jedinec. Naproti tomu
jsou jara, kdy je rozkvět více nebo méně
omezen.
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Horní partie skalní stepi nad městem
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Skalnaté srázy

Areál bývalého lůmku v dolním jihozápadním cípu skalnatých srázů nedaleko Romanovy vily

Velký západní žleb v rámci skalnatých
srázů
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Východní svah nad úpatním skalnatým
stupněm mezi panelovými domy a školním areálem. Zdejší přebohaté dřínové
porosty plně vyniknou a doznají optimálního rozvoje po dokončení odstraňování porostů černých borovic. Pohled
pak bude v této době zcela jiného charakteru – jen žlutá a žlutá.

Pohled
na
skalní
step
nad
Romanovou
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Skalní step
nad
Romanovou vilou
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Pohled na horní partie západního
segmentu skalnatých srázů

Zapojený dřínový porost nad oběma
částmi velkého západního žlebu.
Jedno z nejúchvatnějších míst celého
komplexu
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Dolní jihovýchodní partie plochy nad skalnatými srázy
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ROZKVĚT MAHALEBEK

K dalšímu skvostnému období svahového komplexu dochází během druhé poloviny dubna. Tehdy ve zdejších svazích nápadně bíle rozkvétají mahalebky obecné (Cerasus
mahaleb). Na přelomu května dosahuje jejich každoroční rozkvět maxima. Tedy v době,
kdy jsou již odkvetlé podobné třešně ptačí (Cerasus
avium), trnky obecné (Prunus spinosa) či slivoně
obecné (Prunus institia). Zvláště západní partie jižních skalnatých srázů jsou bílou barvou doslova
zaplaveny. Ale i jinde jsou jednotlivé nebo poněkud
četněji rostoucí mahalebky v této době svým rozkvětem natolik nápadné, že jsou během vycházek více
než charakteristické.
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Prosychající koruna dnes největší a nejstarší mahalebky celého svahového komplexu. Její stáří může dosahovat až ke
stovce let. Ještě před 10-15 lety tu ve
skrytu náletových porostů cizorodého akátu či jasanu ztepilého rostli dva takoví pomětníci. Jeden z nich se právě tehdy vyvrátil a dodnes na něj upomíná mohutný
kmen ležící na zemi. Právě v těchto dvou
stromech je třeba hledat původ dnešního
rozšíření mahalebky po svahovém komplexu.
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ČAS PÉŘITÝCH KAVYLŮ

Od jara do konce léta se zdejší skalní step mění v závislosti na postupném rozkvétání rostlin. Během sezóny je možné vymezit několik charakteristických období. Tím prvním jsou časné jarní porosty mochny písečné (Potentilla arenaria). Za další je možné, byť
neplatí pro celý komplex, považovat rozkvět péřitých kavylů – stepních trav zastoupených
ve zdejším komplexu kavylem sličným (Stipa pulcherrima). Třeba od tišnovského nádraží
je možné si dalekohledem během druhé poloviny května až začátkem června prohlížet
bělavě lesklé a větrem se typicky vlnící bohaté porosty těchto kvetoucích stepních trav v
horních partiích západního segmentu skalnatých srázů.

Kavyl sličný je zástupcem tzv. „péřitých“
kavylů vyznačujících se v době květu ve větru
vlající a na světle se lesknoucí dlouhou péřitou
osinou. Dnes je zařazen mezi naše zvláště
chráněné silně ohrožené druhy rostlin. Nejbohatší porosty rostou v horních partiích západní
části skalnatých srázů a ve středních partiích
východního segmentu skalní stepi nad Romanovou vilou. Méně plošné až roztroušené porosty lze pak objevit ještě podél horní hrany
východní části skalnatých srázů.
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V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí území došlo k nemalému rozšíření porostů tohoto vzácného druhu.
Především v rámci východního segmentu skalní stepi nad Romanovou vilou.

Porosty kavylu sličného se v horních partiích západního segmentu skalnatých srázů
začínají zelenat (8.4.2008)
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2.5.2008 nahoře

16.5.2008 dole
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16.5.2008
31.5.2008
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DOBA OMANŮ

Každoročně kolem poloviny června se v plochách skalní stepi objevují nepřehlédnutelné velké žluté květy omanu oka Kristova (Inula oculus-christi). Ve stejné době se
mnohde objevují růžové přízemní koberce dodávající dotčeným plochách specifický
charakter. To rozkvétá jedna
ze zdejších typických rostlin ožanka kalamandra (Teucrium
chamaedrys).

Porosty
ožanky kalamandry
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Již od samotného počátku jara v prvních dnech dubna se začínají objevovat charakteristické plstnaté, stříbřitě se lesknoucí, listy omanu oko Kristovo (Inula oculus.christi), který je zařazen mezi naše zvláště chráněné ohrožené druhy rostlin. K jejich
rozkvětu však dochází až daleko později – kolem poloviny června.

Nápadně sytě žlutě kvetoucí rostliny dodávají zdejším skalním stepím specifický
charakter. Druh roste prakticky po všech zdejších plochách skalní stepi. Především
v obou největších segmentech nad Romanovou vilou a nad městem, ale vzácným není ani
jinde. Například podél horní hrany úpatního skalnatého stupně východních svahů nebo
podél horní hrany východní části skalnatých srázů. V přímé souvislosti s rekonstrukčními zásahy došlo k nemalému rozšíření porostů tohoto druhu. Zejména v rámci skalní
stepi nad Romanovou vilou nebo
v dolním cípu skalní stepi nad městem. Nová ohniska se objevují i v
původně neprostupně zarostlých a
trvale zastíněných plochách dřínových doubrav nad skalnatými srázy. Zatímco listů omanů lze v komplexu každoročně objevit obrovské
množství, tak kvetoucích rostlin
bývá daleko méně. Nějaké souvislé
porosty zde nebývají. Přesto však
jde o stovky a stovky květů.
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ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRA

Zpravidla během druhé poloviny července můžeme ve svahovém komplexu narazit
na místy dosti početné keře teplomilné kaliny tušalaje (Viburnum lantana). Pokud zrovna
mají (tuto barvu nemívají příliš dlouho) jejich plody sytě červenou barvu, kterou záhy se
zráním ztráci, tak se neubráníme pocitům jakési zvláštní atmosféry, kterou svým neobvyklým a z dálky nápadným zbarvením ve všudypřítomné zeleni vyvolávají.
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VRCHOL LÉTA

Vrchol léta během první poloviny srpna je v rozsáhlých plochách skalní stepi charakterizován nepříliš pestrými, ale spíše jemnými barevnými odstíny hlaváčů bledavých
(Scabiosa ochroleuca) nebo česneků horských (Allium montanum). Ve stejném období pak
vrcholí rozkvět i dvou pro zdejší skalní step typických druhů teplomilných trav. Kavylu
vláskovitého (Stipa capillata) nebo vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum).

Rozkvět bělozářek ve skalní stepi nad městem nad i pod vrstevnicovou pěšinou
(foto 00.8.2009)
Nejnápadnějším projevem vrcholného léta jsou však v některých letech mimořádně
bohaté porosty jemné bělostně rozkvétají bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum) zařazené dnes mezi vzácné druhy Červeného
seznamu naší flóry. Roztroušeně roste po
většině volnějších ploch komplexu, ale zcela
chybí například v rozsáhlé během rekonstrukce prosvětlené ploše dřínových doubrav
nad skalnatými svrázy nebo v prostoru velkého západního žlebu v rámci těchto skalnatých srázů. Nejbohatší porosty bělozářek
bývají v posledních letech zejména po většině plochy skalní stepi nad městem. V souvislosti s rekonstrukčními zásahy se například druh znovu objevil ve stále se rozšiřujících porostech v úpatních svazích západní
části skalnatých srázů.

34

KVĚTNICE

35

KVĚTNICE

36

KVĚTNICE

20

ÚRODA

Zhruba od poloviny srpna do konce září můžeme během vycházek „kontrolovat“
úrodu červených protáhlých dřínků (plodů dřínu obecného). Jsou roky, kdy objevíme
plody v nebývalém množství. Jsou roky, kdy jsou i v souvislosti stovek a stovek dřínů
v celém komplexu bohatěji obsypané keře
vzácností. Tyto rozdíly jsou dány průběhem toho kterého jara. Někdy je v době
jejich rozkvětu patrně příliš chladno a není vidět včely. Květy pak zřejmě zůstávají
neopýlené. Jsou však i roky, kdy dříny
prostě kvetou i přes relativně příhodné
klimatické podmínky jen v minimálním
rozsahu. Naposledy byla zcela mimořádná
úroda dřínových plodů v roce 2006. Většina keřů jimi byla doslova obsypána. Naproti tomu na podzim roku 2008 bylo poměrně obtížné nalézt nějaký keř alespoň
trochu „obsypaný“.

37

KVĚTNICE

21

PODZIMNÍ NÁDHERA

S blížícím se koncem každoročního vegetačného období nastává ve svahovém
komplexu barevně nejpestřejší a tudíž nejmalebnější období. Vycházky po zdejších pěšinách od poloviny září do začátku listopadu bývají mimořádně působivé. Jak při pohledech do svahů z města, tak naopak při výhledech dolů na město ze svahů nebo v rámci
samotných interiérů skalní stepi či dřínových doubrav.

Podzim v dřínových doubravách nad skalnatými srázy
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Zlátnoucí dubové porosty nad vrstevnicovou pěšinou
Celé toto jedinečné každoročně se opakující přírodní divadlo začíná v polovině září,
kdy nejprve po celém komplexu postupně charakteristicky hnědnou koruny nejhojnějších dřínů obecných (Cornus mas).

Skalní step na Romanovou vilou
39

KVĚTNICE

Sytě červené brsleny bradavičnaté nás upoutají již
na velkou vzdálenost

Podzim
ve skalní stepi
nad
Romanovou vilou

Zleva líska obecná, brslen bradavičnatý, dřín obecný, mahalebka obecná a kalina tušalaj.
Taková nahromadění nejrůznějších druhů zde nejsou žádnou vzácností
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Stejně jako ve skalní stepi
nad Romanovou vilou,
tak i zde nad městem
převažují na podzim barvy dřínů
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V popředí vpravo mohutný brslen evropský, nad ním ještě stále zelené koruny mahalebek
a nahoře na obzoru společně se stále zelenými lesními borovicemi zlátnoucí duby
Malebnost skalnatých srázů zvyšuje bohatá přítomnost vápencových skal a skalek

V popředí převážně ještě stále zelené koruny mahalebek s ojedinělým žloutnoucím jilmem, v pozadí hnědnoucí dříny
v horních partiích západního segmentu
srázů
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Již během hnědnutí dřínů se začínají vybarvovat i další druhy. Stále častěji a sytěji se objevují růžové koruny dřišťálu obecného (Berberis vulgaris), sytá červeň brslenu
bradavičnatého (Euonymus verrucosa) nebo červenofialové barvy kaliny tušalaje (Viburnum lantana). Snad během druhé říjnové dekády je barevnost celého komplexu největší. I
když dříny jsou v té době již zpravidla bez listí. V polovině října rychle
zezlátnou rozsáhlé plochy korun
dubového lesa lemujícího většinu
komplexu. Barvy mahalebek (Cerasus mahaleb) nebo ptačích zobů
(Ligustrum vulgare) zůstávají ještě
stále zelené. Až během první poloviny listopadu dochází i na ně a v
polovině měsíce jsou ve zdejší skalní stepi prakticky jedinými ještě
olistěnými keři. Koruny ptačích
zobů typicky zlátnou. Na rozdíl od
zbarvujících se mahalebek však
nejsou natolik nápadné a z dálky
patrné. Mahalebky nabývají v samotném konci podzimu typického
bledě žlutavého zbarvení, které
vzdáleně upomíná na jarní žlutě
rozkvétající dříny. Nakonec zlatavé
olistění dubů zůstává na stromech
zpravidla dlouho do zimy, případně
až do příchodu nového jara.
Skalnaté úpatí východních svahů
za panelovými domy
Nekonečná podzimní malebnost svahového komplexu, především otevřených ploch
skalní stepi, je dána vysokou druhovou rozmanitostí vyskytujících se dřevin. Každé podzimní zbarvení toho kterého druhu se
liší.

Brslen bradavičnatý
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Brslen evropský

Ptačí zob obecný

Dřišťál obecný
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Hrušeň
obecná

Kalina tušalaj
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Dřín obecný

Mahalebka obecná
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Bříza bělokorá
Babyka obecná

Nahoře třešeň ptačí
dole jilm polní

Jilm polní
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Břek obecný
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