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71 ZVÍŘENA
Významné druhy živočichů jsou v rozsáhlém komplexu zastoupeny především bezobratlými. Z obratlovců jsou zastoupeny některé druhy plazů, ptáků a savců. Z plazů jde
o ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovku hladkou
(Coronella austriaca). Je zajímavé, že ještěrka obecná byla během posledních deseti let
(při obrovském množství návštěv a času stráveného v komplexu) pozorována jen zcela
ojediněle.

Ještěrka obecná
Hnízdící ptáci jsou zastoupeni lejskem šedým (Muscicapa
striata), krutihlavem obecným
(Jynx torquilla), lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) nebo rehkem zahradním (Phoenicurus phoenicurus). Ze savců je charakteristická v lesnatých partiích komplexu veverka
obecná (Sciurus vulgaris).

72

BEZOBRATLÍ

Chloubou svahového komplexu jsou společenstva bezobratlých živočichů, především hmyzu. Z rovnokřídlých jde například o kudlanku
nábožnou (Mantis religiosa) nebo saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens).

Saranče
modrokřídlé
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Kudlanka nábožná

Z denních motýlů lze uvést například okáče voňavkového (Brintesia circe), okáče pýrového (Pararge
aegeria), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), modráska tmavohnědého (Aricia agrestis), modráska tolicového (Cupido decoloratus), perleťovce stříbropáska (Argynnis aglaja) nebo perleťovce malého (Issoria lathonia).
Okáč voňavkový
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Okáč pýrový

Otakárek ovocný

Perleťovec stříbropásek
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Perleťovec malý

Modrásek tmavohnědý
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Modrásek tolicový
Především usychající borovice
jsou vyhledávanými stanovišti hmyzu
vázaného na odumírající či mrtvé dřevo.
Svědčí o tom množství nejrůznějších výletových otvorů jejich larev. Další druhy vyhledávají stromové dutiny. Zde ve svahovém komplexu jde především o zlatohlávka zlatého
(Cetonia aurata).

Zlatohlávek

Nedílnou součástí zdejší fauny bezobratlých jsou samozřejmě i pavouci. V posledních letech byl přímo ze svahového
komplexu popsán nový druh pavouka stepník moravský (Eresus moravicus). Ve
skalní stepi žijí suchomilní plži jako je páskovka žíhaná (Capaea pomatia) nebo suchomilka obecná (Xerolentha obvia).
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73 PROMĚNY
Na nákresu z počátku 18. století je zřejmé, že jihozápadní a jižní svahy Květnice
byly zcela odlesněny v důsledku po staletí trvající pastvy (hlavně ovcí a koz). Holé strmé
svahy, jistě postižené nemalou erozí, zde pak zůstaly ještě plných 150 let. Navíc byly ještě
odlesněny i porosty na vrcholovém hřbetu pro rozšíření pastevních ploch v souvislosti s
rozvojem chovu ovcí.

Veduta Květnice z roku 1728 (od jihozápadu)

Je až k neuvěření, že dnes víceméně zcela zalesněná Květnice
byla ještě před 150 lety prakticky „holá“
8
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Začátkem minulého století ještě nebylo po Romanově vile nebo sousedním porostu
černých borovic ani památky. Jen rozsáhlý komplex skalní stepi.
Také skalnaté srázy byly „holé“. K vybudování vrstevnicové pěšiny mělo teprve dojít.
Pěšina podél úpatí skalnatých srázů tu však již byla, stejně jako dnešní „lesní“ cesta
vedoucí nahoru podél areálu Romanovy vily.
Koncem 19. století přikročil tehdejší vlastník Květnice (majitel klášterního velkostatku) k postupnému zalesńování vyprahlých a silně kamenitých až skalnatých svahů.
Zkoušel se i smrk, ale díky extrémním podmínkám nemohlo být jeho využití úspěšné.
S umělým zalesňováním jižních svahů bylo započato patrně již během 70. let 19. století.
Zalesnění prudkých kamenitých až skalnatých svahů mělo bránit erozi dlouhodobou
pastvou a těžbou nerostů devastovaných svahů a alepoň částečně je hospodářsky využít.
K zalesnění byla využita především v našich krajích cizorodá borovice černá (Pinus ni9

KVĚTNICE

gra) a údajně i akát (Robinia pseudocacia), z domácích druhů pak borovice lesní (Pinus
sylvestris). Zatímco borovice černá se tu spontánně rozšiřovala jen zcela výjimečně, tak
akát a borovice lesní se v území začaly samovolně rozšiřovat do dalších a dalších ploch.
Výsadby a jejich následný samovolný rozvoj vedly k radikálnímu omezení původních
mimořádně cenných druhově bohatých společenstev vápencové skalní stepi a rozvolněných až mezernatých dřínových doubrav. Všechny tři uvedené druhy stromů zásadním
způsobem přispěly až k radikální
proměně skalnatých svahů nad městem. Vegetační kryt se měnil nejen v
souvislosti se zalesňovacími aktivitami, ale také v souvislosti s dlouhodobým samovolným spontánním rozvojem původního dřevinného patra.
Výsadby černých borovic zničily rozsáhlé plochy původní skalní stepi. Nejen v rámci svahového komplexu nad
městem, ale v obrovském rozsahu i v
dalších plochách jihozápadních svahů
Květnice.
Odstraňování porostů ve
východním svahu za panelovými domy již bylo započato
Porost v sousedství Romanovy vily bude třeba také co
nejdříve vykácet, dříve než
začně radikálněji prosychat.

Černé borovice v posledních zhruba 15 letech masivně a soustavně usychají. Nejde pouze o
problém svahového komplexu nad městem, ale ve všech dotčených plochách celé Květnice.
Na fotografii masivně prosychající porost ve vrcholových partiích jihozápadně pod Křížem.
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Podél úpatí skalnatých srázů
prozatím ještě stojí dva mohutné
zhruba stoleté a již dávno proschlé, akáty. Právě podél úpatí
byly v minulosti vysazeny a odtud se následně samovolně rozšířily po celém svahovém komplexu. Ve vyšších partiích svahů
a srázů patrně vysazovány vůbec nebyly. Svědčí o tom i stáří těch největších, které zde
byly v rámci rekonstrukce v uplynulých letech káceny. Žádný z nich nebyl starší 70 let.

Však zkuste
počítat sami
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Obraz Tišnova s
pozadím svahového
komplexu Květnice
někdy ze začátku
20. století.

Fotografie svahového komplexu nad městem někdy kolem roku 1930.
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Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953, tak byl ještě celý komplex jižních
až jihovýchodních svahů charakterizován rozsáhlými víceméně volnými kamenitými a
skalnatými plochami s roztroušenými dřevinami. Jak skalní step nad městem, tak nad
Romanovou vilou byly podstatně rozsáhlejší.

Celé jižní či východní skalnaté svahy měly charakter podobný, s převážně jen pomístním vyšším zastoupením - zapojením dřevin. Ve vyšších partiích východního svahu
nebo v dolních partiích skalní stepi nad Romanovou vilou se stále více uplatňovaly rychle
vzrůstající vysazené porosty černých borovic. Především v ploše nad skalnatými srázy
zase borovice lesní. Podél pěšiny vedoucí při úpatí jižních skalnatých srázů už dávno byly
vysazeny cizorodé akáty (Robinia pseudoacacia). V době rekonstrukce přesahovaly věk
100 let. Nebylo jich mnoho, ale pro postupnou expanzi po celém svahovém komplexu to
plně dostačovalo. Vzhledem ke schopnostem této dřeviny vitálního samovolného rozšiřování nejen nálety semen, ale především kořenovými výhonky. Je otázkou, zda byly nějaké
13
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akáty záměrně vysazeny i ve vyšších partiích svahů. Nejstarší zde během rekonstrukce
kácené akáty totiž nebyly starší 50-70 let. Je nepochybné, že již v roce 1953 byla expanze
akátu do svahového komplexu v plném proudu. Jiné cizorodé dřeviny tehdy asi ještě
v území nerostly. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) byl po celém území ještě velmi vzácný.
Dokonce snad bez jakéhokoliv plodného jedince. Nejstarší stromy odstraňované během
rekonstrukce totiž dosahovaly maximálního věku do 50-70 let.

Neporovnatelnost
stavu
komplexu skalní stepi a
dřínových doubrav nad
městem z konce minulého
století je zřetelná na první
pohled.

V následujících desetiletích začalo stále rychleji docházet ke spontánnímu rozšiřovánní
dřevin na úkor ještě přetrvávajících volných ploch skalní stepi či
rozvolněných porostů dřínových
doubrav. Prozatím se na tom
spontánními nálety semen podílela hlavně borovice lesní. Ještě
rychleji se kořenovými výhonky
šiřil cizorodý akát. Od okolní
zástavby začalo postupně docházet k rozšiřování některých dalších cizorodých druhů jako je
pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), mahónie cesmínolistá
(Mahonia aquifolia), opletka čínská (Fallopia aubertii), loubinec
pětilistý (Parthenocisus quinquefolia), skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis) nebo štědřenec převislý (Laburnum anagyroides). Podél úpatí skalnatých srázů a v prostoru jihovýchodního cípu došlo k výsadbám šeříku obecného (Syringa
vulgaris). Mahónie nebo skalník vodorovný jsou po celém komplexu již dlouhodobě roznášeny ptactvem. Zřejmě vcelku nedávno se k nim přidal další druh – kalina vrásčitá
(Viburnum plicatum). Většina z nich byla podél úpatí svahů zcela jistě záměrně vysazena.
Asi až někdy před 20-30 lety začalo po celém komplexu docházet k rychlé expanzi jasanu
a některých druhů keřů. Zdá se, že ještě v roce 1990 byla situace se stavem, který zde
14

KVĚTNICE

panoval již záhy koncem tisíletí nesrovnatelná. Několik jasanů v území dosáhlo plodnosti
a nálety semen začaly zamořovat stále rozsáhlejší plochy a rychle zarůstaly bujnými náletovými porosty. Stále rychleji se začaly šířit některé druhy keřů. Šlo hlavně o svídu krvavou (Swida sanguinea), která postupně porostla naprostou většinu celého svahového
komplexu. Spíše pomístně však došlo i k nebývalému rozvoji porostů mahalebky obecné
(Padus mahaleb). Záhy po roce 1990 došlo k první vlně masivního prosychání borovic a
zvláště v ploše nad skalnatými srázy nebo v horních severozápadních partiích skalní stepi nad Romanovou vilou začalo rychle přibývat vývratů.
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Zemní úpravy s mocnými navážkami během výstavby školního areálu a panelových domů
zásadním způsobem proměnily původní úpatní partie Květnice k nepoznání.
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74 MIZEJÍCÍ SKALNÍ STEP
Koncem minulého tisíciletí již měl celý komplex jižních svahů zcela jiný charakter
oproti historickému stavu. Naprostou většinu původně volných ploch s jen roztroušenými dřevinami již pokrývaly zapojené dřevinné porosty. Poslední plochy unikátní skalní
stepi se stále zmenšovaly pod náporem porostů svídy krvavé a dokonce se začalo hovořit
o mizející skalní stepi na Květnici. I to dokládá zcela mimořádnou míru degradace většiny
komplexu. Tedy stav, který již pomalu nebyl pojímán jako stav řešitelný.

75 REKONSTRUKCE
Do roku 2000 žádný cílený management nebyl v území prováděn a vývoj vegetace
probíhal samovolně. Dílčí zásahy ve věci redukce dřevin zde v uplynulých desetiletích
sice prováděny byly, ale s ohledem na absenci eliminace jejich následného zmlazování
účinným herbicidem se záhy míjely účinkem a naopak budoucí situaci ještě zhoršovaly
vyvoláváním bujného omlazování odstraněných stromů či keřů. Situace tak byla v jen
minimálních dílčích plochách celého rozsáhlého komplexu občas stabilizována na krátkou dobu. Perspektivněji nebylo řešeno stále nic.
Až v roce 2001 byl proveden první řízený biotechnický zásah stabilizující jádrové
plochy skalní stepi nad městem i Romanovou vilou s nejcennějšími teplomilnými společenstvy a spočívající především v radikálních redukcích stále se rozšiřujících keřových
porostů svídy krvavé. Následně od roku 2003 pak bylo přikročeno k postupné systematické rekonstrukci celého rozsáhlého svahového komplexu. Bylo jasné, že jedině radikálně a sytematicky pojatá rekonstrukce může dlouhodobý negativní vývoj vegetace ve zdejším unikátním svahovém komplexu zvrátit, stabilizovat ho v takovém stavu, který pak
bude možné relativně nenáročnou průběžnou údržbou udržovat. Komplex byl postupně
metr po metru systematicky procházen s prováděním celoplošné všeobecné probírky dřevin.

Jako příklad víceméně plošných zásahů po celém svahovém komplexu mohou názorně
posloužit fotografie interiéru
dlouhodobě spontánně zarůstajících ploch horních severozápadních partií skalní stepi nad
Romanovou vilou.
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Velmi často byla vegetační „džungle“
svídových porostů „prokládána“ borovými vývraty.
Pohled na nepřehledně bujně zarostlé plochy skalní stepi byl často
nemálo deprimující.

V prvních fázích zásahů bylo na každé
ploše třeba nejprve odstranit „nekonečné“
množství svídy, nejen vzrostlejších keřů,
ale i nepřeberného množství drobných výhonů. Až v takto uvolněných plochách

pak přisla na řadu sanace vývratů
nebo kácení vzrostlého akátu.
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Plochy byko třeba „procházet“
doslova po kolenou, metr po metru. Tisíce a desetitisíce střihů
zahradnickými nůžkami či řezů
ruční pilkou s následnou okamžitou aplikací herbicidu štětcem na
střižné či řezné plochy a odnos
nehroubí na předem vybraná
místa budoucí likvidace – pálení.

Ale dosažený výsledek zásahů stál vždy za to.
Především v ještě ne natolik dlouhodobou degradací postižených plochách skalní stepi.
Však posuďte sami. Na následujících fotografiích je dosažený stav předchozích původně zarostlých ploch v komplexu skalní stepi nad
Romanovou vilou.
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Technika odstraňování dřevin vycházela z principu maximální udržitelnosti dosaženého stavu z hlediska následného zmlazování. Veškeré listnaté stromy či keře včetně
jejich nejslabších zmlazujících výhonů byly odstraňovány během druhé poloviny vegetačního období, aby byl dosahován maximální účinek, individuálně s bezprostřední bodovou aplikací herbicidu Roundup ve 40%
koncentraci štětcem na řezné plochy.
Ani v jednom případě nebyla prováděna
aplikace postřikem.
Vzrostlý akát byl po vyčištění ploch od
keřových porostů kácen po většině doposud ošetřeného komplexu. Zejména v
ploše nad skalnatými srázy a také v jejich úpatních svazích.

Kácení akátů mezi všudypřítomnými neuvěřitelně „chytlavými“ korunami vzrostlých dřínů a
mnohde původními domácími stromy či keři,
které byly v porostech ponechávány a navíc
zpravidla ve více nebo méně prudkých svazích
či skalnatých srázech bylo nemálo technicky,
ale i fyzicky náročné. Mnohé z nich bylo třeba
kácet s pomocí lana. Některé z těch největších,
nejvíce nahnutých nebo s ohledem na „ochranu“ okolních dubů však přesto končily v dřínových korunách. Dalo pak velkého usilí takový
strom rozřezat a uklidit.
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Kmenovina pouze těch nejmohutnějších
stromů byla ve větších délkách v jednotlivých případech ponechávána na místě
přirozenému rozpadu.

Všechna ostatní kmenovina byla pokrácena a
ručně manipulována dolů ze svahů a srázů mimo svahový komplex. A dřeva bylo v rozsáhlé a
obtížně dostupné ploše nad skalnatými srázy
skutečně hodně. Pokáceny zde byly stovky a
stovky stromů. Pouze ojediněle bylo dřevo v
hráních ponecháno na místě přirozenému rozpadu.
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Manipulace „strmým“ velkým západním žlebem, navíc s nepříliš stabilním kamenitým
povrchem, byla náročná. Na fotografiích to
však vypadá jako na rovině. Prakticky všechny práce, nejen manipulace akátového dřeva,
však byly ve svahovém komplexu prováděny
ve svazích a srázech. Velmi často kamenitých,
skalnatých nebo „strmých“.
Veškeré nehroubí bylo průběžně likvidováno, kmenovina byla manipulována mimo
území, případně rovněž likvidována nebo ponechávána přirozenému rozpadu. Je třeba
připomenout, že nehroubí i kmenoviny bylo obrovské množství, které bylo třeba v rozhodující míře likvidovat. Zvláště proto, aby byly obnoveny co nejvhodnější podmínky pro
regeneraci původních společenstev
vázaných na skalnaté či kamenité
plochy s ne zrovna příznivými půdními podmínkami. V případě nejen
skalní stepi, ale i zdejších dřínových
doubrav, nejde o klasické lesní ekosystémy, ve kterých je naopak žádoucí alespoň určité množství hmoty ponechávat. Navíc šlo ve značném rozsahu o fragmenty dřevin pro zdejší
přirozené prostředí cizorodých.

Hromady nehroubí byly veliké a bylo jich již během
uplynulých let mnoho a mnoho. Všechny byly v zimě
likvidovány pálením. V opačném případě by byly
nemalé plochy rekonstruovaného komplexu na desítky let pokryty jeho vrstvami.
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V rozsáhlé ploše nad skalnatými srázy bylo
třeba ohněm likvidovat i nemalou část předem ocelovými klíny naštípaného borového
dřeva z četných vývratů a odumřelých stromů. I tak je tu hrání borového dřeva stále
hodně. Jejich pozvolný přirozený rozpad jistě
podpoří rozvoj zdejších společenstev bezobratlých živočichů. A další a další borovice
usychají a padají dál.

Po ukončení kompletního úklidu nehroubí po zásahu nedaleko Romanovy
vily.
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Velkým problémem byly v území vzrostlé plodné jasany ztepilé, jejichž soustavné spontánní nálety semen bujně zarůstaly velké plochy komplexu. V rámci rekonstrukce bylo třeba
eliminovat nejen rozvoj těchto náletových porostů, ale definitvně odstranit i jejich zdroje.
S výjimkou jediného, nejmohutnějšího, stromu v dolním jihovýchodním cípu plochy nad
skalnatými srázy, musely být všechny ostatní odstraněni.
26
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Při kácení mohutného a mimořádně košatého jasanu v horních koncových partiích velkého
západního žlebu bylo třeba v problematickém skalnatém, strmém a sesuvném nestabilním
terénu využít nejen lano, ale i žebřík.

Ponechané torzo
27
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Rekonstrukční zásahy spočívaly v dosažení čtyř hlavních cílů. Zejména bylo nezbytné eliminovat rozvoj cizorodých druhů. Zejména víceméně plošně se uplatňujícího
akátu (Robinia pseudoacacia), ale i celé řady dalších: šeříku obecného (Syringa vulgaris),
opletky čínské (Fallopia baldschuanica), kustovnice cizí (Lyceum barbarum), štědřence
odvislého (Laburnum anagyroides), skalníku vodorovného (Cotoneaster horizontalis), kaliny vrásčité (Viburnum plicatum), mahónie cesmínolisté (Mahonia aquifolium), loubince
pětilistého (Parthenocisus quinquefolia), pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima) nebo
javoru jasanolistého (Acer negundo). Radikálně bylo potřeba řešit masivní rozvoj náletových porostů jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) jednak jejich samotným odstraněním,
ale také odstraněním plodných stromů. Třetím cílem byla maximální celoplošná eliminace keřových porostů svídy krvavé (Swida sanguinea), které se prakticky po celém rozsáhlém komplexu explozivně během posledních 10-15 let rozšiřovaly.

Sanace a kácení lesních
borovic
v problematickém
skalnatém a strmém horním konci velkého západního žlebu.
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Hotovo. K přirozenému rozpadu zůstává jen torzo
dvojité již dávno uschlé borovice a malá část kmenoviny.

Speciální pozornost pak bylo třeba věnovat
také borovicím. Postupně bylo třeba zcela z území
odstraňovat nepůvodní borovici černou (Pinus nigra), podle potřeby redukovat náletové porosty
borovice lesní (Pinus sylvestris), sanovat stovky
vývratů usychajících obou druhů borovic, podle
vývoje postupně sanovat další a další usychající
borovice.

V rozsáhlé ploše nad skalnatými srázy musely být během rekonstrukce sanovány
stovky odumřelých lesních borovic. Nejen
vývratů, ale i stromů ještě stojících nebo
zaklesnutých do sousedních dubů.
29
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Také při jejich kácení bylo nezbytné velmi často využívat
lana. Mimo jiné proto, aby nepadaly do míst, kde by byl
jejich následný úklid značně náročný nebo by udělaly nežádoucí škody na ponechávaných dřevinách.

Hráně pokrácené kmenoviny
zde ještě dlouhé roky nebudou mít konce. Stromů je tu
stále ještě dost a dost. A usychání nepřetržitě pokračuje.

Některé již nejvíce odumřelé borové kmeny jsou ponechávány po zemi přirozenému rozpadu.
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Již před lety
popadaný jilmový porost
Torzo letitého habru
zlomeného vichřicí

Nejen mrtvé dřevo borovic nebo nejsilnějších akátů je během prací ponecháváno po zemi
přirozenému rozpadu, ale také všechny kmeny či silnější větve ostatních původních dřevin.
Nejčastěji ptačích třešní, ale také dubů, babyk, jilmů nebo habrů.
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Kácení černých borovic ve východním svahu
mezi školním areálem a panelovými domy
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Všechna kmenovina byla ručně manipulována
dolů z úpatního skalnatého stupně
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Až po redukci keřových a náletových porostů
přicházela během rekonstrukčních prací řada
na obnažené borové polomy a vzrostlé akáty.
Nejen počty postupně uvolňovaných akátů, ale
i odumřelých borovic nebraly v ploše nad
skalnatými srázy konce.
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V mnohých partiích úpatních svahů skalnatých srázů nebo v ploše nad těmito srázy
vytvářel cizorodý akát nemálo husté zapojené porosty.

V dolních partiích jihovýchodního cípu celého komplexu se bylo třeba během rekonstrukce vypořádat s
nefalšovanou vegetační džunglí. Nebylo vůbec jednoduché kácení mohutných akátů vzájemně propletených
letitými
liánami
opletky čínské. Akátů ve
svahu, akátů s nevyzpytatelnou rovnováhou a
navíc vše v bezprostředním sousedství soukromých zaplocených pozemků.
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Již po prvních třech letech rekonstrukce byl stav vekých částí svahového komplexu k nepoznání. Letecké snímky to sice příliš nedokládají, ale i na nich jsou změny patrné. Především ve zřejmé rozvolněnosti mnohých partií oproti původnímu stavu. K výraznějšímu doložení změn by byly zapotřebí speciální letecké snímky.
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76 STABILIZACE
Dnes je rekonstrukce po šestiletém úsilí již dokončena po většině rozsáhlého svahového komplexu. A její pozitivní výsledky či dopady jsou nezpochybnitelné. Jak z hlediska bioty nebo krajinného rázu, tak v souvislosti se stabilitou dosaženého stavu. Po
celém komplexu došlo k zásadní proměně krajinného rázu spočívající především v obecné
diverzifikaci prostředí, ve zviditelnění rozmanitosti dřevin malebné především koncem
vegetačního období v souvislosti se zbarvováním olistění, v umocnění dojmů během kvetení některých druhů dřevin (hlavně dřínu obecného Cornus mas a mahalebky obecné
Prunus mahaleb, jejichž kvetoucí porosty jsou dnes podstatně plošnější - uvolněnější,
působivější a malebnější oproti situaci z před několika roků) a v celkovém krajinářském
zhodnocení malebného převážně skalnatého území. Nejen v rámci interiérových zákoutí
komplexu, ale také v souvislosti s pohledy na svahy z města či naopak rozhledy a výhledy na město a jeho okolí z výše položených partií svahů.

Jedinečné uvolněné dřínové porosty nad velkým západním žlebem
Především v ploše nad skalnatými srázy jsou dnes uvolněny jedinečné porosty šípákových doubrav se stovkami mohutných rozložitých a nejrůzněji křivolakých dřínů
obecných s roztroušenými duby zimními (Quercus petraea) i šípáky (Quercus pubescens).
Jak jednotlivě, tak ve skupinách. Mnohé z dubů jsou mohutných rozměrů či malebného
křivolakého vzrůstu. Včetně vzácného teplomilného šípáku. Za jedinečné je možné označit uvolněné horní partie jenoho ze žlebů v západních partích skalnatých srázů s mohutnou mahalebkou obecnou a četnými vzrostlejšími jilmy polními (Ulmus minor), byť
převážně dožívajícími. Ve svazích bylo uvolněno několik mohutných letitých stromů, které dnes dotváří krajinný ráz těchto partií Květnice jako nepřehlédnutelné dominanty ještě
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před několika lety utopené v porostech akátu (Robinia pseudoacacia) a borovic (Pinus
sp.).

Uvolněné horní partie velkého západního žlebu s mohutnou mahalebkou
a dožívajícím jilmovým porostem
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Nejcennější plochy teplomilné flóry jsou stabilizovány z hlediska prostorového
rozmístění dřevin. Významně byly rozšířeny. Populace všech významných (zvláště chráněných nebo ohrožených druhů zařazených na Červeném seznamu flóry České republiky)
druhů rostlin jsou stabilizované a zpravidla v menším nebo větším rozvoji. Mimořádně
efektivní z hlediska vzácné flóry byly zásahy v zarůstajících plochách skalní stepi. Zcela
mimořádným způsobem se rozšířily porosty omanu oko Kristovo (Inula oculus-christi),
významně také česnek horský (Allium montanum) nebo bělozářka větevnatá (Anthericum
ramosum). Významně byly podpořeny porosty obou vyskytujících se druhů kavylů: kavylu vláskovitého (Stipa capillata) i kavylu sličného (Stipa pulcherrima). Nad Romanovou
vilou se rozrůstají porosty ožanky hroznaté (Teucrium botrys). V horních partiích jihovýchodního cípu se nově objevil strošek pomněnkový (Lappula aquarrosa). V úpatních svazích západní části skalnatých srázů se neobyčejně rychle rozšířily porosty bělozářky větevnaté, divizen nebo zvonku boloňského (Campanula bononiensis). Ve vyšších západních
partiích srázů zase neobyčejně bohaté porosty konopice úzkolisté (Galeopsis angustifolia).
V původně neprostupně zarostlé ploše nad skalnatými srázy se velmi rychle objevila nová
ohniska omanu oka Kristova, konopice úzkolisté, v západních partiích pak hojně zvonek
boloňský, na řadě míst se rychle rozrůstají porosty kokoříků (Polygonatum sp.), podél
východního okraje na rozhraní s dolním výběžkem skalní stepi nad městem se rychle
rozšířuje původně mizivá populace prvosenky jarní (Primula veris). Je zřejmé, že provedené rekonstrukční zásahy zásadním způsobem přispěly i ke stabilizaci populací doposud
se vyskytujících společenstev bezobratlých živočichů, která jsou ve zdejším komplexu
snad ještě významnější než samotná květena.

V rámci rekonstrukce byl po
většině komplexu odstraňován především cizorodý akát
(Robinia pseudoacacia)
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S mimořádným výskytem cizorodých
dřevin se bylo třeba během rekonstrukce
vyrovnat v jihovýchodním cípu celého
komplexu. Kromě všudypřítomného akátu bylo třeba odstranit rozsáhlé souvislé
porosty šeříku obecného (Syringa vulgaris).

Rychle se tu rozrůstaly také
porosty štědřence odvislého
(Laburnum anagyroides)

Bylo třeba eliminovat
ohnisko
kustovnice cizí
(Lycium barbarum)

Mimořádně náročné bylo odstraňování letitých lián opletky čínské
(Fallopia aubertii) prorůstající
vysoko do korun mohutných akátů.
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V ploše nad skalnatými srázy bylo třeba důkladně likvidovat rychle se rozrůstající ohnisko
mimořádně rizikového invazního stromu – pajasanu žláznatého (Ailanthus mollisima).

Po většině území bylo třeba v
rámci probírek odstraňovat ptactvem soustavně roznášené mahónie cesmínolisté (Mahonia aquifolium).

V okolí zaploceného areálu Romanovy vily se patrně až v posledním desetiletí rychle rozšiřují semenáče kaliny vrásčité (Viburnum plicatum), také roznášené ptactvem.

Zvláště v nejbližším okolí zaploceného
areálu Romanovy vily se bylo třeba
pracně vypořádat s plošnými přízemními porosty skalníku vodorovného
(Cotoneaster horizontalis), které zde
již souvisle pokrávaly stovky čtverečních metrů skalní stepi.
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77 ŽÁDNÉ DRAMA
Přesto, že doposud provedené rekonstrukční zásahy byly skutečně mimořádně radikální a plošné, tak v zásadě nikde nedochází k nějakému dramatickému vývoji. Je jasné, že značný rozsah odstraňování cizorodých dřevin (zvláště akátu Robinia pseudoacacia) musí vyvolávat nějaké zmlazování. Ale již dnes lze konstatovat, že vůbec nenabývá
nějakých větších rozměrů. Stejně tak případně jen minimálně zmlazují i některé další
cizorodé druhy. Poněkud problematičtější je pomístně opětovné zmlazování svídy krvavé
(Swida sanguinea). V porostech bylo neuvěřitelné množství těch nejslabších výhonů, u
kterých ani nemohlo být bodové chemické ošetřování jednoznačně efektivní. V některých
plochách se navíc objevují nové semenáče tohoto keře vyrůstající z přebohaté zásoby semen v půdní bance po uvolnění – oslunění původně zcela zastíněných ploch. V tomto
směru je však třeba očekávat snad i složitější vývoj v případě mahalebky obecné (Padus
mahaleb), u které je rozvoj nových semenáčů daleko rozšířenější. Pomístně se začínají
nadměrně rozrůstat porosty ostružiní (Rubus sp.). Některé původně nejvíce degradované
plochy ve východních partiích nad skalnatými srázy nebo v jejich úpatních svazích již
vyžadují zásahy v rámci běžné údržby v souvislosti s bujným zarůstáním. Naprostá většina ošetřených ploch je však ve stavu odpovídajícím. Do budoucna bude dále pokračovat usychání borovic (Pinus sp.). Především v původně holých „odlesněných“ plochách
dochází k rozvoji některých nežádoucích druhů bylin. Za nejvážnější je třeba považovat
rozvoj porostů netýkavky malokvěté (Impatiens parvifolora) v nemalých částech plochy
nad skalnatými srázy. Z dalších je možné jmenovat turanku kanadskou (Conyza canadensis) podél úpatí skalnatých srázů. Je třeba připomenout, že po celé zrekonstruované
ploše samozřejmě probíhá samovolně trvalý a mnohdy překotný vývoj nejen dřevinné vegetace, na který bude potřeba průběžně reagovat v souvislosti s opětovným nadměrným
zapojováním porostů. Byť tentokrát půjde výhradně o stanovištně a geograficky odpovídajících. Ve velkých uvolněných plochách dnes masově samovolně zmlazují i duby (Quercus sp.) nebo dříny obecné (Cornus mas).

Ojediněle byl během rekonstrukce ve skalní stepi nad Romanovou vilou nalezen popínavý keř – zimolez kozí list (Lonicera
caprifolium). Nejspíše také původem z
blízkých zahrádek. I když je snad ve hře i
jeho původní výskyt, který je však u nás
díky již dávnému pěstování a vysazování
sporný.
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78 KVĚTENA KOMPLEXU
Květena zdejšího svahového komplexu dnes čítá více než 200 taxonů vyšších rostlin včetně dřevin. Uvážíme-li, že jde jen o nevelkou část celé rozsáhlé Květnice, tak to
ukazuje na zcela mimořádný biologický význam právě této části rozsáhlého chráněného
území. Samozřejmě nejen z hlediska botanického, ale snad ještě více z hlediska zoologického – společenstev bezobratlých živočichů vázaných na prostředí skalní stepi či dřínových doubrav.
V naší přírodě dnes roste obrovské množství nepůvodních druhů rostlin zavlečených k nám během dlouhých staletí z jiných oblastí Evropy nebo dokonce jiných oblastí
celého světa. Značná část těchto zavlečených druhů u nás natolik zdomácněla, že se ani
nepozastavujeme nad jejich původem a považujeme je za přirozenou složku naší květeny.
Druhy, které se u nás objevily do konce středověku jsou nazývány archeofyty. V případě
zdejšího svahového komplexu jde například o šedivku šedou (Berteroa incana), pcháč
oset (Cirsium vulgare) nebo hadinec obecný (Echium vulgare). Druhy, které se objevily
později až po objevení Ameriky se nazývají geofyty. Odhaduje se, že až plná třetina rostlinných druhů se u nás objevila až během posledních 400 let. Některé z takto k nám zavlečených druhů mohou zásadním způsobem ovlivňovat přirozenost původních biotopů,
ba obecně celé krajiny. Jde o druhy zavlečené k nám v posledních stoletích. Tyto druhy
nacházejí v naší přírodě ideální podmínky pro svoji samovolnou expanzi. Jde o tzv. invazní druhy, které jsou schopné svojí mimořádnou vitalitou fatálně potlačovat a degradovat původní společenstva. Invazní druhy dřevin jsou na Květnici zastoupeny především
severoamerickým trnovníkem bílým – akátem (Robinia pseudoacacia). K neméně rizikovým, ale daleko méně rozšířeným pak lze ještě zařadit pajasan žláznatý (Ailanthus molissima) a liány opletky čínské (Fallopia baldschuanica) nebo loubince pětilistého – psího
vína (Parthenocissus quinquefolia) původem ze severní Ameriky. Z invazních druhů bylin
jde v případě zdejšího svahového komplexu především o netýkavku malokvětou (Impatiens parvifolora). Z dalších pak lze uvést problematičtější výskyty turanky kanadské
(Conyza canadensis) a zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis). Mimořádně závažné
je občasné atakování dolních partií svahů křídlatkou (Reynoutria sp.). Z domácích problematických druhů je třeba zmínit vznikající ohniska značně problematické třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Ze zdejšího svahového komplexu existují informace o aktuálním výskytu 39 významných druhů rostlin. Z toho jde o 8 druhů zvláště chráněných (1 silně ohrožený a 7
ohrožených včetně Dictamnus albus pocházející nejspíše z okolních zahrádek) a 31 druhů
zařazených na Červeném seznamu naší flóry (1 nejasný případ: Muscari neglectum pocházející nejspíše z okolních zahrádek, 1 kriticky ohrožený: Agrostemma githago pocházející nejspíše z okolních zahrádek, 8 ohrožených a dalších 21 vzácných). V následujícím
přehledu jsou všechny významné druhy vytištěny tučně a červeně.
Základem pro následující přehled zjištěných druhů vyšších rostlin ve svahovém
komplexu nad městem je botanický průzkum z roku 2007 (Šmiták). Symbolem „N“ jsou
zařazeny další druhy registrované autory publikace v letech 2003-2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Latinský název
Český název
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Acer negundo
Javor jasanolistý
strom
N
Acer campestre
Javor babyka
strom
+
Acer platanoides
Javor mléč
strom
+
Achillea collina
Řebříček chlumní
+
Acinos arvensis
Pamětník rolní
+
Agrimonia eupatoria
Řepík lékařský
+
Agrostemma githago
Koukol polní
ČS KO
N
zahrádky
Ailanthus moltissima
Pajasan žláznatý
strom
N
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Latinský název
Český název
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Ajuga genevensis
Zběhovec ženevský
+
Alliaria petiolata
Česnáček lékařský
+
Allium oleraceum
Česnek domácí
N
Allium montanum
Česnek horský
ČS VZ
+
Alyssum alyssoides
Tařinka kališní
+
Amaranthus retroflexus
Laskavec ohnutý
+
Anagalis arvensis
Drchnička rolní
N
Anchusa officinalis
Pilát lékařský
ČS VZ
+
Anthericum ramosum
Bělozářka větevnatá
ČS VZ
+
Anthriscus cerefolium
Kerblík třebule
+
Anthriscus sylvestris
Kerblík lesní
+
Anthylis vulneraria
Úročník bolhoj
+
Arctium lappa
Lopuch větší
+
Arenaria serpyllifolia
Písečnice douškolistá
+
Arrhenatherum elatius
Ovsík vyvýšený
tráva
+
Artemisia campestris
Pelyněk ladní
+
Artemisia vulgaris
Pelyněk černobýl
+
Asparagus officinalis
Chřest lékařský
+
Asperula cynanchica
Mařinka psí
+
Asplenium ruta-muraria
Sleziník routička
+
Asplenium septentrionale
Sleziník severní
+
Asplenium trichomanes
Sleziník červený
+
Ballota nigra
Měrnice černá
+
Berteroa incana
Šedivka šedá
+
Berberis vulgaris
Dřišťál obecný
keř
ČS VZ
+
Betonica officinalis
Bukvice lékařská
N
Betula pendula
Bříza bělokorá
strom
N
Botriochloa ischaemum
Vousatka prstnatá
tráva ČS VZ
+
Brachypodium pinnatum
Válečka prapořitá
tráva
+
Bromus hordeaceus
Sveřep měkký
tráva
+
Bromus sterilis
Sveřep jalový
tráva
+
Bromus tectorum
Sveřep střešní
tráva
+
Bryonia alba
Posed bílý
+
Bupleurum falcatum
Prorostlík srpovitý
+
Calamagrostis epigejos
Třtina křovištní
tráva
+
Calystegia sepium
Opletník plotní
+
Campanula bonoiensis
Zvonek boloňský
OH
N
Campanula rapunculoides
Zvonek řepkovitý
+
Capsella bursa-pastoris
Kokoška pastuší tobolka
+
Carex humilis
Ostřice nízká
tráva ČS VZ
+
Carex contigua
Ostřice časná
tráva
+
Carlina vulgaris
Pupava obecná
+
Carpinus betulus
Habr obecný
strom
N
Centaurea scabiosa
Chrpa čekánek
+
Centaurea stoebe
Chrpa latnatá
+
Centaurea triumfettii
Chrpa chlumní
OH
+
Cerastium arvense
Rožec rolní
+
Chamaecytisus ratisbonensis
Čilimník řezenský
keřík ČS VZ
N
Cirsium arvense
Pcháč rolní
+
Cirsium vulgare
Pcháč obecný
+
Convallaria majalis
Konvalinka vonná
+
Convolvulus arvensis
Svlačec rolní
+
Conyza canadensis
Turanka kanadská
+
Cornus mas
Dřín obecný
keř
OH
+
Cornus sanguinea
Svída krvavá
keř
+
Corylus avellana
Líska obecná
keř
+
Cotoneaster horizontalis
Skalník vodorovný
keř
+
Cotoneaster melanocarpus
Skalník černoplodý
keř
ČS VZ
+
Crataegus laevigata
Hloh obecný
keř
+
Crataegus monogyna
Hloh jednosemenný
keř
+
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Škarda dvouletá
+
Cynoglossum officinale
Užanka lékařská
+
Dactylis glomerata
Srha laločnatá
tráva
+
Daucus carota
Mrkev obecná
+
Dentaria bulbifera
Kyčelnice cibulkonosná
N
Dictamnus albus
Třemdava bílá
OH
N
zahrádky
Duchesnea indica
Jahodka indická
+
Echium vulgare
Hadinec obecný
+
Elytrigia intermedia
Pýr prostřední
tráva ČS VZ
+
Elytrigia repens
Pýr plazivý
tráva
+
Erigeron annuus
Turan roční
+
Erodium cicutarium
Pumpava rozpuková
+
Erophila verna
Osívka jarní
N
Eryngium campestre
Máčka ladní
+
Erysimum diffusum
Trýzel rozvětvený
ČS OH
+
Euonymus europaeus
Brslen evropský
keř
+
Euonymus verrucosa
Brslen bradavičnatý
keř
ČS VZ
+
Eupatorium cannabinum
Sadec konopáč
+
Euphorbia cyparisias
Pryšec chvojka
+
Fagus sylvatica
Buk lesní
strom
N
Fallopia aubertii
Opletka čínská
liána
N
Festuca ovina
Kostřava ovčí
tráva
+
Festuca rupicola
Kostřava žlábkatá
tráva
+
Fragaria vesca
Jahodník obecný
+
Fragaria viridis
Jahodník trávnice
+
Frangula alnus
Krušina olšová
keř
+
Fraxinus excelsior
Jasan ztepilý
strom
+
Galeopsis angustifolia
Konopice úzkolistá
ČS OH
+
Galium album
Svízel bílý
+
Galium aparine
Svízel přítula
+
Galium odoratum
Mařinka vonná
N
Geranium pyrenaicum
Kakost pyrenejský
+
zahrádky
Geranium robertianum
Kakost smrdutý
+
Geum urbanum
Kuklík městský
+
Hedera helix
Břečťan popínavý
+
Helianthemum grandiflorum
Devaterník velkokvětý
+
Hieracium pilosella
Chlupáček zední
+
Holosteum umbellatum
Plevel okoličnatý
+
Hyoscyamus niger
Blín černý
ČS OH
N
Hypericum perforatum
Třezalka tečkovaná
+
Chelidonium majus
Vlaštovičník větší
+
Chenopodium album
Merlík bílý
+
Impatiens parvifolora
Netýkavka malokvětá
N
Inula conyza
Oman hnídák
+
Inula oculus-christi
Oman oko Kristovo
OH
+
Juglans regia
Ořešák královský
strom
+
Koeleria macrantha
Smělek štíhlý
tráva
+
Laburnum anagyroides
Štědřenec odvislý
keř
N
Lactuca seriola
Locika kompasová
+
Lamium album
Hluchavka bílá
+
Lamium purpureum
Hluchavka nachová
+
Lappula squarrosa
Strošek pomněnkový
ČS OH
+
Lapsana communis
Kapustka obecná
+
Larix decidua
Modřín opadavý
strom
N
Lembotropis nigricans
Čilimníkovec černající
keřík
N
Ligustrum vulgare
Ptačí zob obecný
keř
+
Lolium perenne
Jílek vytrvalý
tráva
+
Lonicera caprifolia
Zimolez kozí list
liána
N
Lonicera xylosteum
Zimolez obecný
keř
N
Lotus corniculatus
Štírovník růžkatý
+
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Kustovnice cizí
keř
N
Mahonia aquifolium
Mahónie cesmínolistá
keřík
+
Medicago falcata
Tolice srpovitá
+
Medicago lupulina
Tolice dětelová
+
Medicago sativa
Tolice setá
+
Melica transsilvanica
Strdivka sedmihradská tráva ČS VZ
+
Melica uniflora
Strdivka jednokvětá
+
Melilotus officinalis
Komonice žlutá
+
Microrrhinum minus
Hledíček menší
+
Muscari comosum
Modřenec chocholatý
ČS OH
N
Muscari neglectum
Modřenec hroznatý
ČS A3
+
zahrádky
Muscari tenuifolium
Modřenec tenkokvětý
OH
+
Myosotis arvensis
Pomněnka rolní
+
Ornithogalum kochii
Snědek Kochův
+
Oxalis fontana
Šťavel evropský
+
Papaver argemone
Mák polní
ČS VZ
+
Parthenocisus quinquefolia
Loubinec pětilistý
liána
+
Parthenocisus tricuspidata
Loubinec trojlaločný
liána
+
Pastinaca sativa
Pastinák luční
+
Physalis alkekengi
Mochyně židovská
+
Picris hieracioides
Hořčík jestřábníkovitý
+
Pinus nigra
Borovice černá
strom
+
Pinus sylvestris
Borovice lesní
strom
+
Plantago lanceolata
Jitrocel kopinatý
+
Plantago major
Jitrocel větší
+
Poa angustifolia
Lipnice úzkolistá
tráva
+
Poa annua
Lipnice roční
tráva
+
Poa compressa
Lipnice smáčknutá
tráva
+
Poa nemoralis
Lipnice hajní
tráva
+
Polygonatum multiflorum
Kokořík mnohokvětý
+
Polygonatum odoratum
Kokořík vonný
+
Polygonum aviculare
Rdesno ptačí
+
Populus tremula
Osika obecná
+
Potentilla arenaria
Mochna písečná
ČS VZ
+
Primula veris
Prvosenka jarní
ČS VZ
N
Prunus avium
Třešeň ptačí
strom
+
Prunus domestica
Švestka domácí
strom
N
Prunus insititia
Slivoň obecná
strom
+
Prunus mahaleb
Mahalebka obecná
keř
ČS OH
+
Prunus spinosa
Trnka obecná
keř
N
Pyrethrum corymbosum
Řimbaba okoličnatá
+
Pyrethrum parthemium
Řimbaba obecná
+
Pyrus communis
Hrušeň obecná
strom
N
Quercus petraea
Dub zimní
strom
+
Quercus pubescens
Dub pýřitý
strom OH
+
Quercus robur
Dub letní
strom
+
Ranunculus bulbosus
Pryskyřník hlíznatý
+
Ranunculus polyanthemos
Pryskyřník mnohokvětý
+
Reseda lutea
Rýt žlutý
+
Reynoutria sp.
Křídlatka
N
Rhamnus catharticus
Řešetlák počistivý
keř
+
Ribes uva-crispa
Srstka angrešt
keřík
+
Robinia pseudoacacia
Trnovník akát
strom
+
Rosa canina
Růže šípková
keř
+
Rosa dumalis
Růže podhorská
keř
+
Rosa rubiginosa
Růže vinná
keř
N
Rubus austromoravicus
Ostružiník jihomoravský keřík
+
Rubus dollnensis
Ostružiník přícestní
keřík
+
Salvia pratensis
Šalvěj luční
+
Salvia verticillata
Šalvěj přeslenitá
+
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Bez černý
keř
N
Sanguisorba minor
Krvavec menší
+
Scabiosa ochroleuca
Hlaváč žlutavý
+
Securigea varia
Čičorka pestrá
+
Sedum acre
Rozchodník prudký
+
Sedum album
Rozchodník bílý
+
Sedum maximum
Rozchodník velký
+
Sedum sexangulare
Rozchodník šestiřadý
+
Sedum spurium
Rozchodník nepravý
N
zahrádky
Senecio jacobea
Starček přímětník
N
Senecio vulgaris
Starček obecný
+
Seseli osseum
Sesel sivý
ČS VZ
+
Setaria verticillata
Bér přeslenitý
+
Silene vulgaris
Silenka nadmutá
+
Solanum dulcamara
Lilek potměchuť
+
Solidago canadensis
Zlatobýl kanadský
+
Sonchus arvensis
Mléč rolní
+
Sonchus oleraceus
Mléč zelinný
+
Sorbus aucuparia
Jeřáb ptačí
strom
N
Sorbus torminalis
Jeřáb břek
strom ČS VZ
+
Stachys recta
Čistec přímý
+
Stipa capillata
Kavyl vláskovitý
ČS VZ
+
Stipa pulcherrima
Kavyl sličný
SO
+
Syringa vulgaris
Šeřík obecný
keř
+
Taraxacum sect. Ruderalia
Pampeliška lékařská
+
Teucrium botrys
Ožanka hroznatá
ČS OH
N
Teucrium chamaedrys
Ožanka kalamandra
+
Thalictrum minus
Žluťucha menší
ČS OH
+
Thlaspi arvense
Penízek rolní
+
Thymus praecox
Mateřídouška časná
ČS VZ
+
Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
strom
N
Tragopogon orientalis
Kozí brada východní
+
Trifolium campestre
Jetel ladní
+
Trifolium repens
Jetel plazivý
+
Trisetum flavescens
Trojštět žlutavý
tráva
+
Ulmus minor
Jilm habrolistý
strom ČS VZ
+
Urtica dioica
Kopřiva dvoudomá
+
Verbascum austriacum
Divizna rakouská
ČS VZ
+
Verbascum nigrum
Divizna černá
+
Verbascum phlomoides
Divizna sápovitá
+
Verbascum thapsus
Divizna malokvětá
+
Veronica hederifolia
Rozrazil břečťanolistý
+
Veronica chamaedrys
Rozrazil rezekvítek
+
Veronica officinalis
Rozrazil lékařský
N
Veronica triphyllos
Rozrazil trojklanný
+
Viburnum lantana
Kalina tušalaj
keř
ČS VZ
+
Viburnum plicatum
Kalina vrásčitá
keř
N
Vincetoxicum hirundinaria
Tolita lékařská
+
Viola arvensis
Violka rolní
+
Viola hirta
Violka srstnatá
+
Viola odorata
Violka vonná
+
Viola reichenbachiana
Violka lesní
+
Viola riviniana
Violka Rivinova
+
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Kategorie významných druhů: zvláště chráněné: SO – silně ohrožený druh, OH –
ohrožený druh, zařazené na Červeném seznamu: ČS A3 – nejasný případ, ČS KO – kriticky ohrožený druh, ČS SO – silně ohrožený druh, ČS OH – ohrožený druh, ČS VZ vzácný
druh.
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PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ S ABECEDNÍM SEŘAZENÍM DLE ČESKÝCH NÁZVŮ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Latinský název
Český název
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Anthericum ramosum
Bělozářka větevnatá
ČS VZ
+
Setaria verticillata
Bér přeslenitý
+
Sambucus nigra
Bez černý
keř
N
Hyoscyamus niger
Blín černý
ČS OH
N
Pinus nigra
Borovice černá
strom
+
Pinus sylvestris
Borovice lesní
strom
+
Euonymus verrucosa
Brslen bradavičnatý
keř
ČS VZ
+
Euonymus europaeus
Brslen evropský
keř
+
Hedera helix
Břečťan popínavý
+
Betula pendula
Bříza bělokorá
strom
N
Fagus sylvatica
Buk lesní
strom
N
Betonica officinalis
Bukvice lékařská
N
Alliaria petiolata
Česnáček lékařský
+
Allium oleraceum
Česnek domácí
N
Allium montanum
Česnek horský
ČS VZ
+
Securigea varia
Čičorka pestrá
+
Chamaecytisus ratisbonensis
Čilimník řezenský
keřík ČS VZ
N
Lembotropis nigricans
Čilimníkovec černající
keřík
N
Stachys recta
Čistec přímý
+
Helianthemum grandiflorum
Devaterník velkokvětý
+
Verbascum nigrum
Divizna černá
+
Verbascum thapsus
Divizna malokvětá
+
Verbascum austriacum
Divizna rakouská
ČS VZ
+
Verbascum phlomoides
Divizna sápovitá
+
Anagalis arvensis
Drchnička rolní
N
Cornus mas
Dřín obecný
keř
OH
+
Berberis vulgaris
Dřišťál obecný
keř
ČS VZ
+
Quercus robur
Dub letní
strom
+
Quercus pubescens
Dub pýřitý
strom OH
+
Quercus petraea
Dub zimní
strom
+
Carpinus betulus
Habr obecný
strom
N
Echium vulgare
Hadinec obecný
+
Scabiosa ochroleuca
Hlaváč žlutavý
+
Microrrhinum minus
Hledíček menší
+
Crataegus monogyna
Hloh jednosemenný
keř
+
Crataegus laevigata
Hloh obecný
keř
+
Lamium album
Hluchavka bílá
+
Lamium purpureum
Hluchavka nachová
+
Picris hieracioides
Hořčík jestřábníkovitý
+
Pyrus communis
Hrušeň obecná
strom
N
Hieracium pilosella
Chlupáček zední
+
Centaurea scabiosa
Chrpa čekánek
+
Centaurea triumfettii
Chrpa chlumní
OH
+
Centaurea stoebe
Chrpa latnatá
+
Asparagus officinalis
Chřest lékařský
+
Duchesnea indica
Jahodka indická
+
Fragaria vesca
Jahodník obecný
+
Fragaria viridis
Jahodník trávnice
+
Fraxinus excelsior
Jasan ztepilý
strom
+
Acer campestre
Javor babyka
strom
+
Acer negundo
Javor jasanolistý
strom
N
Acer platanoides
Javor mléč
strom
+
Sorbus torminalis
Jeřáb břek
strom ČS VZ
+
Sorbus aucuparia
Jeřáb ptačí
strom
N
Trifolium campestre
Jetel ladní
+
Trifolium repens
Jetel plazivý
+
Lolium perenne
Jílek vytrvalý
tráva
+
Ulmus minor
Jilm habrolistý
strom ČS VZ
+
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Jitrocel kopinatý
+
Plantago major
Jitrocel větší
+
Geranium pyrenaicum
Kakost pyrenejský
+
zahrádky
Geranium robertianum
Kakost smrdutý
+
Viburnum lantana
Kalina tušalaj
keř
ČS VZ
+
Viburnum plicatum
Kalina vrásčitá
keř
N
Lapsana communis
Kapustka obecná
+
Stipa pulcherrima
Kavyl sličný
SO
+
Stipa capillata
Kavyl vláskovitý
ČS VZ
+
Anthriscus sylvestris
Kerblík lesní
+
Anthriscus cerefolium
Kerblík třebule
+
Polygonatum multiflorum
Kokořík mnohokvětý
+
Polygonatum odoratum
Kokořík vonný
+
Capsella bursa-pastoris
Kokoška pastuší tobolka
+
Melilotus officinalis
Komonice žlutá
+
Galeopsis angustifolia
Konopice úzkolistá
ČS OH
+
Convallaria majalis
Konvalinka vonná
+
Urtica dioica
Kopřiva dvoudomá
+
Festuca ovina
Kostřava ovčí
tráva
+
Festuca rupicola
Kostřava žlábkatá
tráva
+
Agrostemma githago
Koukol polní
ČS KO
N
zahrádky
Tragopogon orientalis
Kozí brada východní
+
Frangula alnus
Krušina olšová
keř
+
Sanguisorba minor
Krvavec menší
+
Reynoutria sp.
Křídlatka
N
Geum urbanum
Kuklík městský
+
Lycium barbarum
Kustovnice cizí
keř
N
Dentaria bulbifera
Kyčelnice cibulkonosná
N
Amaranthus retroflexus
Laskavec ohnutý
+
Solanum dulcamara
Lilek potměchuť
+
Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
strom
N
Poa nemoralis
Lipnice hajní
tráva
+
Poa annua
Lipnice roční
tráva
+
Poa compressa
Lipnice smáčknutá
tráva
+
Poa angustifolia
Lipnice úzkolistá
tráva
+
Corylus avellana
Líska obecná
keř
+
Lactuca seriola
Locika kompasová
+
Arctium lappa
Lopuch větší
+
Parthenocisus quinquefolia
Loubinec pětilistý
liána
+
Parthenocisus tricuspidata
Loubinec trojlaločný
liána
+
Eryngium campestre
Máčka ladní
+
Prunus mahaleb
Mahalebka obecná
keř
ČS OH
+
Mahonia aquifolium
Mahónie cesmínolistá
keřík
+
Papaver argemone
Mák polní
ČS VZ
+
Asperula cynanchica
Mařinka psí
+
Galium odoratum
Mařinka vonná
N
Thymus praecox
Mateřídouška časná
ČS VZ
+
Chenopodium album
Merlík bílý
+
Ballota nigra
Měrnice černá
+
Sonchus arvensis
Mléč rolní
+
Sonchus oleraceus
Mléč zelinný
+
Muscari neglectum
Modřenec hroznatý
ČS A3
+
zahrádky
Muscari comosum
Modřenec chocholatý
ČS OH
N
Muscari tenuifolium
Modřenec tenkokvětý
OH
+
Larix decidua
Modřín opadavý
strom
N
Potentilla arenaria
Mochna písečná
ČS VZ
+
Physalis alkekengi
Mochyně židovská
+
Daucus carota
Mrkev obecná
+
Impatiens parvifolora
Netýkavka malokvětá
N
Inula conyza
Oman hnídák
+
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Oman oko Kristovo
OH
+
Fallopia aubertii
Opletka čínská
liána
N
Calystegia sepium
Opletník plotní
+
Juglans regia
Ořešák královský
strom
+
Populus tremula
Osika obecná
+
Erophila verna
Osívka jarní
N
Rubus austromoravicus
Ostružiník jihomoravský keřík
+
Rubus dollnensis
Ostružiník přícestní
keřík
+
Carex contigua
Ostřice časná
tráva
+
Carex humilis
Ostřice nízká
tráva ČS VZ
+
Arrhenatherum elatius
Ovsík vyvýšený
tráva
+
Teucrium botrys
Ožanka hroznatá
ČS OH
N
Teucrium chamaedrys
Ožanka kalamandra
+
Ailanthus moltissima
Pajasan žláznatý
strom
N
Acinos arvensis
Pamětník rolní
+
Taraxacum sect. Ruderalia
Pampeliška lékařská
+
Pastinaca sativa
Pastinák luční
+
Artemisia vulgaris
Pelyněk černobýl
+
Artemisia campestris
Pelyněk ladní
+
Thlaspi arvense
Penízek rolní
+
Cirsium vulgare
Pcháč obecný
+
Cirsium arvense
Pcháč rolní
+
Anchusa officinalis
Pilát lékařský
ČS VZ
+
Arenaria serpyllifolia
Písečnice douškolistá
+
Holosteum umbellatum
Plevel okoličnatý
+
Myosotis arvensis
Pomněnka rolní
+
Bryonia alba
Posed bílý
+
Bupleurum falcatum
Prorostlík srpovitý
+
Primula veris
Prvosenka jarní
ČS VZ
N
Ranunculus bulbosus
Pryskyřník hlíznatý
+
Ranunculus polyanthemos
Pryskyřník mnohokvětý
+
Euphorbia cyparisias
Pryšec chvojka
+
Ligustrum vulgare
Ptačí zob obecný
keř
+
Erodium cicutarium
Pumpava rozpuková
+
Carlina vulgaris
Pupava obecná
+
Elytrigia repens
Pýr plazivý
tráva
+
Elytrigia intermedia
Pýr prostřední
tráva ČS VZ
+
Polygonum aviculare
Rdesno ptačí
+
Sedum album
Rozchodník bílý
+
Sedum spurium
Rozchodník nepravý
N
zahrádky
Sedum acre
Rozchodník prudký
+
Sedum sexangulare
Rozchodník šestiřadý
+
Sedum maximum
Rozchodník velký
+
Veronica hederifolia
Rozrazil břečťanolistý
+
Veronica officinalis
Rozrazil lékařský
N
Veronica chamaedrys
Rozrazil rezekvítek
+
Veronica triphyllos
Rozrazil trojklanný
+
Cerastium arvense
Rožec rolní
+
Rosa dumalis
Růže podhorská
keř
+
Rosa canina
Růže šípková
keř
+
Rosa rubiginosa
Růže vinná
keř
N
Reseda lutea
Rýt žlutý
+
Achillea collina
Řebříček chlumní
+
Agrimonia eupatoria
Řepík lékařský
+
Rhamnus catharticus
Řešetlák počistivý
keř
+
Pyrethrum parthemium
Řimbaba obecná
+
Pyrethrum corymbosum
Řimbaba okoličnatá
+
Eupatorium cannabinum
Sadec konopáč
+
Seseli osseum
Sesel sivý
ČS VZ
+
Silene vulgaris
Silenka nadmutá
+
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Latinský název
Český název
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Cotoneaster melanocarpus
Skalník černoplodý
keř
ČS VZ
+
Cotoneaster horizontalis
Skalník vodorovný
keř
+
Asplenium trichomanes
Sleziník červený
+
Asplenium ruta-muraria
Sleziník routička
+
Asplenium septentrionale
Sleziník severní
+
Prunus insititia
Slivoň obecná
strom
+
Koeleria macrantha
Smělek štíhlý
tráva
+
Ornithogalum kochii
Snědek Kochův
+
Dactylis glomerata
Srha laločnatá
tráva
+
Ribes uva-crispa
Srstka angrešt
keřík
+
Senecio vulgaris
Starček obecný
+
Senecio jacobea
Starček přímětník
N
Melica uniflora
Strdivka jednokvětá
+
Melica transsilvanica
Strdivka sedmihradská tráva ČS VZ
+
Lappula squarrosa
Strošek pomněnkový
ČS OH
+
Bromus sterilis
Sveřep jalový
tráva
+
Bromus hordeaceus
Sveřep měkký
tráva
+
Bromus tectorum
Sveřep střešní
tráva
+
Cornus sanguinea
Svída krvavá
keř
+
Galium album
Svízel bílý
+
Galium aparine
Svízel přítula
+
Convolvulus arvensis
Svlačec rolní
+
Salvia pratensis
Šalvěj luční
+
Salvia verticillata
Šalvěj přeslenitá
+
Berteroa incana
Šedivka šedá
+
Syringa vulgaris
Šeřík obecný
keř
+
Crepis biennis
Škarda dvouletá
+
Oxalis fontana
Šťavel evropský
+
Laburnum anagyroides
Štědřenec odvislý
keř
N
Lotus corniculatus
Štírovník růžkatý
+
Prunus domestica
Švestka domácí
strom
N
Alyssum alyssoides
Tařinka kališní
+
Medicago lupulina
Tolice dětelová
+
Medicago sativa
Tolice setá
+
Medicago falcata
Tolice srpovitá
+
Vincetoxicum hirundinaria
Tolita lékařská
+
Prunus spinosa
Trnka obecná
keř
N
Robinia pseudoacacia
Trnovník akát
strom
+
Trisetum flavescens
Trojštět žlutavý
tráva
+
Erysimum diffusum
Trýzel rozvětvený
ČS OH
+
Dictamnus albus
Třemdava bílá
OH
N
zahrádky
Prunus avium
Třešeň ptačí
strom
+
Hypericum perforatum
Třezalka tečkovaná
+
Calamagrostis epigejos
Třtina křovištní
tráva
+
Erigeron annuus
Turan roční
+
Conyza canadensis
Turanka kanadská
+
Anthylis vulneraria
Úročník bolhoj
+
Cynoglossum officinale
Užanka lékařská
+
Brachypodium pinnatum
Válečka prapořitá
tráva
+
Viola reichenbachiana
Violka lesní
+
Viola riviniana
Violka Rivinova
+
Viola arvensis
Violka rolní
+
Viola hirta
Violka srstnatá
+
Viola odorata
Violka vonná
+
Chelidonium majus
Vlaštovičník větší
+
Botriochloa ischaemum
Vousatka prstnatá
tráva ČS VZ
+
Ajuga genevensis
Zběhovec ženevský
+
Lonicera caprifolia
Zimolez kozí list
liána
N
Lonicera xylosteum
Zimolez obecný
keř
N
Solidago canadensis
Zlatobýl kanadský
+
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Latinský název
Český název
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campanula bonoiensis
Zvonek boloňský
OH
N
Campanula rapunculoides
Zvonek řepkovitý
+
Thalictrum minus
Žluťucha menší
ČS OH
+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VYMIZELÉ DRUHY

V důsledku zásadních změn vegetačního krytu nejen dotčeného komplexu svahů
nad městem, ale celé Květnice v uplynulých 150-200 letech došlo k významným změnám
zdejší flóry. Především s ohledem na její druhovou rozmanitost. Mnohé významné druhy
nalezené zde během 19. století a první poloviny století 20. jsou dnes vyhynulé nebo nezvěstné. Je ovšem obtížné situovat jejích historický vývoj v rámci jednotlivých ploch celého masívu Květnice, tedy včetně dotčeného komplexu jižních svahů nad městem. Uváděna jich je celá řada čistec německý (Stachys germanica), česnek kulovitý (Allium rotundum), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), huseník ouškatý (Arabis auriculata),
hvězdnice chlumní (Aster amellus), jablečník větší (Marrubium vulgare), jetel načervenalý
(Trifolium rubens), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis), lnice krunčinkolistá (Linaria genistifolia), mařinka
sivá (Asperula glauca), ostřice Micheliova (Carex michelii),
ovsiřík pochybný (Ventenata dubia), lomikámen cibulkonosný (Saxifraga bulbifera), pryšec sivý (Tithymalus seguieranus), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), sasanka
lesní (Anemone sylvestris), sesel roční (Seseli annuum),
smldník jelení (Peucedanum cervaria), rozrazil klasnatý
(Pseudolysimachion spicatum) nebo zvonek klubkatý (Campanula glomerata).
Rozrazil
klasnatý

Sasanka lesní

Hvězdnice chlumní
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80 MANAGEMENT
Doposud provedené rekonstrukční zásahy ve svahovém komplexu byly úspěšné a
pro tuto chvíli zásadním způsobem přispěly k zachování zdejší památné sucho a teplomilné květeny. Dokončit zbývá jen menší dílčí partie celého rozsáhlého území. Prakticky
všechny významné přírodní lokality teplomilné květeny jsou výsledkem staletí trvajícího
vývoje víceméně trvale ovlivňovaného lidskou činností. Kosením, vypalováním, pastvou
nebo kácením dřevin. Bez tohoto využívání by zde dnes ve většině případů ani ty nejcennější přírodní lokality nebyly. Zpravidla nejde o žádné pozůstatky divoké přírody, ale o
druhotná stanoviště. V každém takovém území probíhá trvalý a mnohdy překotný vývoj
vegetace na který je potřeba průběžně reagovat v souvislosti s absencí jakéhokoliv využívání. V našich podmínkách jde o zcela přirozený proces na každém takovém stanovišti.
Krajina je dnes plošně postižena stále rychlejším zamořováním cizorodými dřevinami a
bylinami nebo kyselými dešti. To vše vede ke stále výraznějším negativním dopadům na
významné přírodní lokality. Nejinak je tomu i na Květnici. Ani zdejší jedinečná příroda
tedy nemá do budoucna zdaleka vyhráno. Nejrůznější samovolné procesy a rizika přicházející z okolí jsou trvalou hrozbou. Jediným řešením je řízená a trvalá péče - management. Management spočívající ve zdejším svahovém komplexu v průběžné běžné
údržbě reagující na aktuální vývoj vegetačního krytu s důrazem na dřevinné patro či
vznikající ohniska invazních druhů bylin. Jako ke všem významným přírodním lokalitám
je třeba i ke skalnatým svahům nad Tišnovem přistupovat v principu jako k trvale udržovaným plochám zeleně v lidských sídlech. V podstatě jde o takové plochy v rámci volné
krajiny. Podobně jako zeleň v zastavěných územích nemohou být zcela ponechávány samovolnému vývoji. Nejde o žádnou divokou přírodu, ale o výsledky dlouhodobého lidského využívání. A to využívání skončilo.
Běžná údržba je ve zrekonstruovaných plochách svahového komplexu průběžně
prováděna již od roku 2004 a je prozatím soustředěna zejména do eliminace zmlazování
cizorodých dřevin s důrazem na akát (Robinia pseudoacacia), eliminace výskytu cizorodých bylin s důrazem na netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora) a turanku kanadskou (Conyza canadensis) a případná vznikající ohniska křídlatky (Reynoutria sp.).

Jednoletá turanka kanadská atakuje úpatní
partie skalnatých srázů, kde je v posledních
letech systematicky odstraňována ručním
vytrháváním rostlin s celým kořenovým systémem.

53

KVĚTNICE

Netýkavka malokvětá je stejně jako turanka kanadská v posledních letech odstraňována ručním
vytrháváním rostlin s celým kořenovým systémem.
K jejímu rozvoji došlo téměř výhradně v uvolněných
plochách nad skalnatými srázy. Zvláště ve středních partiích.

Občas se objevující ohniska invazní
křídlatky podél úpatí jižních i východních svahů je ihned po nálezu
odstraňována ručním odstřihováním
jednotlivých rostlin s bezprostřední
aplikací herbicidu Roundup ve 40%
koncentraci na střižné plochy. S křídlatkou je třeba v rámci managementu počítat v souvislosti se stále přetrvávajícím bohatým porostem v rámci
školního areálu – jen nedaleko od
hranice přírodní památky.
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Do dalších let bude potřeba zaměřit pozornost i na další aspekty spočívající především v pomístním sečením ploch postižených obzvláště nežádoucí sukcesí v nejdolnějších
partiích skalnatých srázů či skalní stepi nad Romanovou vilou, v intenzivní eliminaci
objevujících se ohnisek třtiny křovištní, v průběžném
odstraňování rostlin vytrvalého zlatobýlu kanadského,
v průběžných redukcích v uvolněných plochách se pomístně explozivně rozšiřujících porostů ostružiníků nebo v postupném individuálním odstraňování ohnisek
liány loubince pětilistého (výhledově je pak třeba se zaměřit na řešení bujných porostů podél úpatí východních
svahů).

Rostliny vytrvalého zlatobýlu
kanadského je třeba vytrhávat
s celým kořenovým systémem.
Při odstraňování loubince pětilistého je třeba postupovat individuálně ručně s bezprostřední aplikací dotykového
herbicidu na střižné plochy.
Porosty či ohniska třtiny křovištní je třeba eliminovat opakovaným kosením nebo ručním vytrháváním rostlin.
Pro pozitivní ovlivnění
vývoje travobylinných
porostů podél úpatí
skalnatých srázů bude
třeba přistupovat k
jejich kosení. Byť zde
nejsou pro toto podmínky díky značné přítomnosti kamenů a skleněných střepů zrovna ideální. Mechanické kosení
tak bude velmi
nebezpečné.
Nedílnou součástí managementu musí být samozřejmě i provádění průběžných
redukcí původních domácích dřevin. Půjde především o obnovující se keře svídy krvavé či
spontánně se stále rozšiřující porosty mahalebky obecné (Cerasus mahaleb), ale do budoucna patrně bude nezbytné v některých vybraných plochách přistoupit i k bodovým či
pomístním redukcím dřínu obecného (Cornus mas) nebo dubů (Quercus sp.). Oba druhy
v uvolněných plochách ve značném rozsahu přirozeně zmlazují. O dřínové porosty s roztroušenými duby tak bude do budoucna samovolně postaráno, ale alespoň některé volné
plochy bude nezbytné i v tomto směru průběžně udržovat.
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81 VICHŘICE
Během posledních deseti let čas od času někde na Květnici v několikaletých intervalech udeřila větrná smršť. Ohniska však bývala vždy mimo rozsáhlý svahový komplex
nad městem. Zpravidla zde popadalo jen nevelké množství usychajících borovic. Jen zcela
ojediněle došlo k vyvrácení nějaké borovice s celým kořenovým systémem. V srpnu 2009
však udeřila vichřice plnou silou do rozlehlé plochy nad skalnatými srázy. Síla nejspíše
jen pomístních větrných vírů musela být obrovská. Naprostá většina dotčených stromů
byla vyvrácena s celým kořenovým systémem, pouze některé byly větrem zlomeny.
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Více než 90% postižených stromů byly borovice (Pinus sp.). Často šlo o stromy ještě stojící, ale již uschlé nebo usychající. Současně však bylo větrnými poryvy vyvráceno i
velké množství borovic zdravých. Jejich koruny poskytly větru velkou oporu. Mnohé suché borovice byly pádu ušetřeny. Vítr v nich neměl dostatek opory. V některých částech
plochy to vypadalo jako po „výbuchu“. Však posuďte sami.
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Bohužel nejen borovice, které
zde jsou postupně odstraňovány, byly
touto vichřicí dotčeny. Padlo nemálo
letitých dubů (Quercus sp.), mnohé
nejen dožívající třešně ptačí (Cerasus
avium), více letitých hlohů stromovitého vzrůstu, několik mohutných řešetláků, vichr vyrval s kořeny dokonce
i jeden mohutný dřín obecný (Cornus
mas). Bohužel padly i dvě stromové
dominanty celého komplexu. Obrovská síla větru vyrvala i s kořeny mohutný jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a jeden ze dvou mohutných javorů mléčů (Acer platanoides).

Na zemi se ocitla i košatá koruna
jednoho ze dvou zdejších mohutných dominantních javorů mléčů
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Vichru bohužel neodolal ani obří
jasan ztepilý v dolním východním
cípu plochy nad skalnatými srázy

Letní vichřice, stejně jako rozsáhlé rekonstrukční zásahy, významně změnila část
jedinečného svahového komplexu nad městem. Větrná smršť přišla v letním období, tedy
v době, kdy jsou koruny dřevin bohatě olistěny a vytvářejí tak větší nebo menší souvislé
plochy. Právě do nich se mohl vichr v plné síle opřít a umocnit tak svoji sílu. Mohutné
stromy padaly jako nic. Řada z nich nakonec nespadla, ale pokud tudy dnes procházíme, tak podle mírně pozdvižené země okolo jejich kmenů vidíme, že mnoho nechybělo.
Vichřice dále radikálně rozvolnila další části celé plochy. Dvě ze zdejších stromových dominant uváděných ještě v této publikaci již nejsou. Jak obří jasan, tak mohutný javor síle
vichru neodolaly. Je jasné, že vichr si mohl najít dostatečné „opěrné“ plochy v již rozvolněných plochách po odstranění cizorodého akátu či sanaci usychajících borovic. Mnohé
hlohy, řešetláky či duby vyrůstající po dlouhé roky ze zapojených houštin byly příliš vysokého a nestabilního vzrůstu. Všude kolem padlých jedinců však již dnes vyrůstají
stovky jiných a o jejich náhradu je tak do budoucna již postaráno. Na druhé straně je
třeba zdůraznit, že pády dřevin ve zrekonstruované ploše nebyly natolik tragické a problematické v souvislosti s jejich již probíhající sanaci. Před rekonstrukcí by byly výsledky
vichřice v tomto směru nesmírně náročné. Mnohde v podobě fatálně propletené změti
stromů a keřů. Sanace vývratů zde již intenzivně probíhá. Dřevo je ve značném rozsahu
ponecháváno po zemi či ve stojících torzách přirozenému rozkladu. Zvláštní pozornost je
v tomto směru věnována dubům či třešním. Ale také borovicím.
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Vichřice vyrvala ze země i s kořeny mnohé duby

V jednom z ohnisek větrného víru
neodolal ani relativně nízký a stabilní dřín
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82 HROZBY
Přes uvedené pozitivní dopady realizovaného managementu budou i nadále přítomny nemalé hrozby, které mohou zdejší unikátní přírodu více nebo méně ohrožovat.
Celý komplex jižních svahů prakticky v celé délce jejich úpatí bezprostředně sousedí se
zástavbou města Tišnova. Především z toho pramení některé negativní vlivy ohrožující již
dlouhodobě zdejší přírodní hodnoty. Jejich negativní dopady měly samozřejmě nemalý
přímý podíl i na ještě vcelku nedávném negativním stavu území před zahájením rekonstrukčních zásahů. Proto s nimi bude třeba trvale počítat v souvislosti s údržbou celého
svahového komplexu.
Zejména jde o přítomnost celé řady rizikových cizorodých druhů dřevin i bylin rostoucích v již zastavěném území města, které mohou samovolně pronikat i hluboko do
území. Snad ještě závažnější je soustavné ukládání zahradního odpadu. Je neuvěřitelné,
že z některých zahradních či jiných areálů jsou na pěšinu vedoucí podél úpatí skalnatých
srázů branky. Zcela jistě tam nejsou proto, aby tudy zdejší obyvatelé chodili na procházky, ale prostě proto, aby mohly svůj „bordel“ vyvážet na cizí městské pozemky zvláště
chráněného území. Neustále pronikají do komplexu dva mimořádně rizikové druhy:
strom pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) a bylina křídlatka (Reynoutria sp.). Vyloučit
nelze ani další výsadby krajně nevhodných dřevin či bylin po hranicích komplexu. Lidová
tvořivost ve jménu zkrášlování prostředí – přírody je nekonečná.

Zvláště v dolních partiích východních svahů za panelovými domy je „děsivé semeniště“ cizorodých
invazních druhů dřevin s akátem (Robinia pseudoacacia), pajasanem žláznatým (Ailanthus mollisuma), svídou bílou (Cornus alba) nebo loubincem
pětilistým (Parthenocisus quiquefolia), navíc ještě
s výskytem rizikové byliny – křídlatky (Reynoutria
sp.).
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Stále se rozšiřující porost pajasanu žláznatého ohrožuje rozsáhlé okolní plochy přírodní památky.

Semenáče pajasanu se stále častěji objevují daleko v okolních svazích, které jsou soustavně atakovány spontánními
nálety semen z letitých plodných stromů.
Při procházení zdejší vegetační „džungle“ si lze jen velmi
obtížně představit její sanaci. Porosty jsou natolik letité, vzájemně prorostlé a bohaté, že je velkou otázkou jak by se dotčené plochy následně vyvíjely po odstranění nežádoucích dřevin.
Jednorázové odstranění většiny zde rostoucích druhů dřevin je to
nejjednodušší. Přímo děsivá je však představa efektivnější eliminace bujných porostů loubince pětilistého.

Porosty loubince jsou sice na podzim
atraktivní, ale jinak přináší jejich
masový rozvoj fatální devastaci
a degradaci původních porostů.
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Keřové porosty svídy bílé se naštěstí prozatím nezačaly samovolně rozšiřovat do vyšších
partií svahů. Je však otázkou co by se dělo po případném radikálním zásahu. Půda zde
musí být mnohde za dlouhé roky doslova přesycena jejími semeny.
Nemalá spontánní návštěvnost vyvolává rizika eroze nestabilního povrchu prudkých svahů nebo neustálé zatěžování území nejrůznějším rozptýleným odpadem. Je
zřejmé, že velké části komplexu jsou pravidelným cílem zdejší mládeže, která zde provozuje několik hlavních zájmových aktivit. Všude se váli množství nejrůznějších umělohmotných PET lahví. Mnohde je vyhledávanou zábavou popíjení s následným rozbíjením
prázdných skleněných lahví. Mnohé partie úpatních svahů skalnatých srázů jsou skleněnými střepy doslova pokryté. Střepy sice nejsou příliš vidět jako již zmíňované umělohmotné lahve, takže návštěvníky neruší. Na druhé straně je pak „nebezpečné“ v takových
plochách provádět jakékoliv zásahy, zvláště pokud jde o mechanické kosení travobylinných porostů. Ne ojediněle jsou mládeží v území rozdělávány ohně.
Během údržby bylo dokonce v posledních letech třeba likvidovat obrovské množství prodejních letáků tišnovského nákupního centra v několika místech, kam byly tyto
„uskladněny“ místo toho, aby byly distribuovány po městě, jak jistě prodejce po dotčeném (dotčených) za peníze požadoval.

83 BUDOUCNOST
Jaká bude budoucnost zdejšího komplexně zrekonstruovaného unikátního komplexu skalní stepi a dřínových doubrav? Klíčové biotechnické zásahy jsou již dnes po většině rozsáhlého území provedeny. Území je stabilizováno a doslova v rozkvětu. Nezbytný
je však trvalý management. Společenské poměry dnes umožňují zajišťování jeho nezbytné průběžné údržby a doufejme, že tomu tak bude i nadále. V opačném případě začne
opětovně docházet k jeho degradaci. Byť lze v souvislosti s důsledně a efektivně provedenou rekonstrukcí předpokládat relativně delší setrvačnost nastoleného stavu. Ve vzdálenějším horizontu by však byla degradace znovu nevyhnutelná.
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Ovšem aby byla budoucnost komplexu světlá, tak pouze management nestačí. Je
třeba zabránit všem dalším nežádoucím aktivitám. Zejména podél úpatí svahů ve věci
ukládání zahradního odpadu. Bylo by potřeba provádět v mimovegetačním období (tehdy
je terén dobře přehledný) v komplexu sběr nejrůznějšího rozptýleného odpadu (v tomto
by mělo bezesporu zafungovat město). Při vycházkách se je třeba chovat maximálně ohleduplně ke zdejší přírodě. Za nepřijatelné je třeba považovat jakékoliv vyrývání rostlin,
jakékoliv trhání kvetoucích rostlin nebo jakékoliv olamování rostoucích dřevin. Jistě by
bylo velmi vhodné zařadit rekonstrukcí uvolněnou malebnou pěšinu podél úpatí skalnatých srázů do stávajících tras zdejší naučné stezky.

Pěšina vedoucí podél
úpatí skalnatých srázů
by si zasloužilo zařazení do zdejší naučné
stezky. Již první pohledy po příchodu od
areálu Romanovy vily
jsou nemálo působivé.
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Rekonstrukce otevřela po celé délce pěšiny nesčetné malebné a zajímavé výhledy do členitých
skalnatých srázů. Pro zachování tohoto stavu
bude třeba věnovat pěšině v rámci managementu patřičnou pozornost (kosením a průběžnými
redukcemi dřevin)
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