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051 NÁVRŠÍ
Přírodní památka Návrší v kat. území Šlapanice s výměrou 0,94 ha a ochranným
pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva na
kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 235-252 m n.m. a je tvořena nevysokým
návrším z kulmských slepenců nad východním okrajem aluvia Říčky zvedajícím se nad
mírný a táhlý svah, tvořený sprašovými hlínami. Na temeni návrší jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu. Jde o klíčovou
plochu z hlediska výskytu cenných teplomilných společenstev. Ve východní části území je
vysázený dubový remízek.
Zvláště chráněné druhy dřevin
v území nerostou. Další významné
druhy jsou v dolních partiích severozápadního svahu zastoupeny vzácně
jilmem polním (Ulmus minor). Po obvodu temene roste ojedinělá hrušeň
polnička (Pyrus pyraster).
Zvláště chráněné druhy rostlin
jsou v území zastoupeny 3 druhy rostoucími na volných osluněných plochách vlastního návrší. Na jeho temeni se zpravidla jen mezernatým
travobylinným pokryvem. Jde o zárazu síťnatou (Orobanche reticulata),
kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Další dva druhy
jsou odtud uváděny z minulosti: len
tenkolistý (Linum tenuifolium) a zlatovlásek obecný (Aster linosyris). V dubovém remízku
roste početná populace okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Přehled dalších vyskytujících se ohrožených druhů zařazených na Čeveném seznamu flóry České republiky
obsahuje více než 30 dalších taxonů. Výhradně jde o světlo a teplomilné druhy volných
travnatých či skalnatých ploch: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), světlík tatarský (Euphrasia tatarka), česnek žlutý (Allium flavum), hvozdík Pontederův (Dianthus
pontederae), locika dubová (Lactuca quercina), modřenec chocholatý (Leopoldia comosum), rozrazil časný (Veronica praecox), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), sesel
fenyklový (Seseli hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), tolice nejmenší (Medicago minima), záraza bílá (Orobanche alba), záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea), záraza žlutá (Orobanche lutea), mateřídouška
panonská (Thymus pannonicus), mochna písečná (Potentilla arenaria), pryšec prutnatý
(Euphorbia virgata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicata) nebo sesel sivý (Seseli
osseum). Významné druhy trav jsou zastoupeny kostřavou walliskou (Festuca valesiaca),
kostřavou sivou (Festuca pallens), kostřavou nepravou (Festuca pseudovina), psinečkem
viničním (Agrostis vinealis), pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), lipnicí cibulkatou
ladnou (Poa bulbosa ssp. pseudoconcina) nebo sveřepem polním (Bromus arvensis).
V roce 1914 byla lokalita popisována jako holé návrší a ještě v roce 1953 je z leteckého snímku patrné, že celé území bylo v podstatě prosté jakéhokoliv dřevinného patra. Východní část byla patrně ještě zemědělsky obhospodařována. Západní část s aktuálně nejcennějšími teplomilnými společenstvy patrně byla jen kosena nebo spásána. Až
v dalších letech byl ve východní části území vysázen dubový remízek a následně po většině obvodu vlastního návrší i další dřeviny. V jihovýchodních partiích západní části území
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byly vysazeny borovice lesní (Pinus sylvestris), podél západního okraje dubového remízku
pak linie cizorodého javoru jasanolistého (Acer negundo).
V roce 1953 ještě bylo celé území prakticky prosté jakýchkoliv dřevin. V západní
části území, v místě dnešního dubového
remízku, ještě bylo pole.

V roce 1992 se již lokalita potýkala s některými problémy souvisejícími především s údržbou trasy
elektrovodu a mysliveckými výsadbami problematických druhů
dřevin. Dynamicky se spontánně
rozšiřoval porost lesních borovic na
úkor volných ploch s cennými společenstvy po temeni návrší s nejcennějšími společenstvy. Stále více se spontánně rozšiřoval cizorodý javor jasanolistý
z vysazené linie podél dubového remízku. V některých plochách se spontánně rozšiřovaly
některé druhy keřů. Zvláště růže šípkové (Rosa canina) a slivoně obecné (Prunus institia).
V podrostu dubového remízku pak bez černý (Sambucus nigra) v souvislosti s eutrofizací
severní části porostu v důsledku přikrmování zvěře. Místy se rozšiřovala ohniska problematické třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Od roku 1999 začaly být zdejší problémy postupně řešeny prováděním dílčích rekonstrukčních zásahů. Do roku 2003 byl
z území zcela odstraněn cizorodý akát (Robinia pseudoacacia) a javor jasanolistý, byly
provedeny pomístní redukce rozšiřujících se keřových porostů či spontánních náletů javorů, byla zásadně redukována rozrůstající se lesní borovice, byla provedena výchovná
probírka většiny dubového remízku včetně redukce keřů bezu černého nebo byla provedena sanace dolního úseku trasy elektrovodu procházející chráněným územím. Sanovaná
trasa byla zcela mimořádně degradována neodbornými zásahy energetiků při její udržbě.
V rámci prací bylo uklizeno značné množství nehroubí a současně byla eliminována rozrůstající se ohniska cizorodého javoru jasanolistého. Od roku 2004 je v území prováděna
pravidelná běžná údržba reagující na aktuální stav či vývoj vegetace s důrazem na dřevinné patro a také pravidelné kosení ploch nejvíce postižených nežádoucí sukcesí s důrazem na ohniska třtiny křovištní. V rámci běžné údržby je průběžně prováděna eliminace zmlazování cizorodých druhů dřevin, podle potřeby další navazující redukce rozrůstajících se keřových porostů nebo opětovně se objevující spontánní nálety dřevin, ruční
odstraňování některých nežádoucích druhů bylin nebo průběžná údržba trasy elektrovodu tak, aby nebyly potřebné zásahy energetiků končíci zpravidla fatální devastací a degradací ošetřovaných ploch.
Dnes po mnohaletém úsilí lze konstatovat, že systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové stabilizaci území z hlediska zájmů ochrany přírody. Zvláště
v souvislosti s klíčovou západní částí území, kde byly významně rozšířeny volné plochy
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pro rozvoj teplomilných společenstev. Probírka dubového porostu s redukcí bezu černého společně s uvolněním volných ploch v linii přímo přecházející do západní části od linie
javorů jasanolistých či nadměrně se rozšiřujících keřů stabilizovaly a nemálo rozšíříly
podmínky pro rozvoj zdejší populace okrotice bílé. Dnes již rozkvétají tyto rostliny až
v okrajových partiích vlastního temene návrší. Populace všech zvláště chráněných druhů
rostlin jsou stabilizované. Podobně i pokud jde o řadu dalších ohrožených druhů. Zvláště
eliminací třtiny či sanací trasy elektrovodu se podařilo obnovit zdejší populaci zvonku
klubkatého, která se rok co rok zmnožuje. I v souvislosti s pravidelným obsékáním všech
vykvétajících rostlin. V některých plochách se již podařilo zásadním způsobem eliminovat rozvoj třtiny křovištní tak, že v nich dochází k plnohodnotnému rozvoji druhově rozmanitých porostů včetně některých významných druhů. To bylo dříve zcela nemožné.

Západní a východní
část
přírodní památky
jsou diametrálně
odlišné.
Volné plochy
teplomilných
společenstev
dominují
části západní
(nahoře).

Dubový remízek
charakterizuje část
západní (dole).
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Pohled na Návrší od západu od „Padělků“
(1 – izolovaný pahorek PP Horka, 2 – temeno PP Návrší s teplomilnými porosty,
3 – Ţuráň, 4 – západní světlina nad silnicí v rámci PP Velký hájek)
Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se v území stále projevují některé negativní jevy. Byť ve zcela minimální míře se ještě stále objevuje zmlazování cizorodého javoru jsanolistého v dubovém remízku, v jehož severních partiích přetrvává problém s mysliveckým zařízením pro přikrmování zvěře s riziky zvyšování eutrofizace dotčených ploch s následným rozvojem nežádoucího bezu černého či některých druhů bylinného patra. Některé okrajové partie teplomilných porostů jsou neustále atakovány
spontánními nálety javorů. V území samozřejmě probíhá trvalý a mnohdy překotný samovolný vývoj dřevinného patra, které může ohrožovat volné plochy s cennými společenstvy, žádoucí charakter té které plochy nebo omezovat v rozvoji významné druhy či jedince dřevin. Podobně může docházet k nežádoucímu dlouhodobému vývoji travobylinných porostů s hromaděním stařiny se snižováním druhové rozmanitosti včetně ústupu
jednotlivých významných druhů.
7
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052

ORCHIDEJE

Původní travnaté lado východní poloviny dnešní přírodní památky bylo během 50.
let minulého století zalesněno dubem letním (Quercus robur). V následujících desetiletích
došlo v jeho bylinném patře k samovolnému uchycení lesního druhu orchideje – okrotice
bílé (Cephalanthera damasonium). Jediné orchideje, která roste ve zdejších územích.
Druhu zvláště chráněného v kategorii ohrožených. Již v roce 1992 zde bylo sečteno 140
kvetoucích rostlin. Dnes zde v některých letech koncem května vykvétá více než tisíc
rostlin. V posledních letech se rostliny početně rozšířily i do uvolněných ploch od okraje
porostu směrem k temeni návrší. Podobně byly rychle obsazeny uvolněné plochy po redukci dřevin v trase elektrovodu dubový remízek přetínající.
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053

NA TEMENI
Západní část chráněného území je z hlediska ochrany
přírody tvořena především rovinatým temenem návrší s jen
sporadickým travním porostem
s jedinečnými teplomilnými
společenstvy. Mimo jiné s dominantní kostřavou walliskou
(Festuca valesiaca).

Porosty kostřavy walliské (28.4.2009)

Začátek jara s porosty
mochny písečné (10.4.2008)

Rozkvět porostů
pryšce chvojky (9.5.2008)
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Vláda hvozdíků
23.5.2008

Jde o mimořádně malou plochu
a je úžasné jak bohatá flóra může prosperovat na takovém kousku země.
S desítkami rostlinných druhů. Každoročně od konce března do začátku srpna zde můžeme pozorovat její dynamický vývoj charakterizovaný postupným rozkvětem dominantních druhů
dávajících ploše při každé návštěvě
specifický ráz. Koncem března dominují v ještě se teprve probouzející přírodě
sytě žluté mochny písečné (Potentilla arenaria). Během dubna se přidávají drobné bíle
kvetoucí jarní efemery včetně bohatých porostů lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites). Protože jde o byliny jednoleté, tak jejich početnost může z roku na rok značně
kolísat. Kolem přelomu května ovládají temeno bohaté porosty pryšce chvojky (Euphorbia
cyparissias).

Rozkvět
modřence
chocholatého
(7.6.2008)
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Nadvláda
rozchodníků
a
mateřídoušek
(1.7.2008)

(9.7.2009)
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Nadvláda sesele sivého a blíţící
se konec pestrého vegetačního
období teplomilných porostů
(1.8.2008)

V druhé polovině května
se zase plocha zbarví stovkami
drobných květů hvozdíků (Dianthus sp.), začátkem června zde
vládnou statné modřence chocholaté (Muscari comosum), od
poloviny června do poloviny července pokrývají nemalé plochy
koberce žlutých rozchodníků
ostrých (Sedum acre) a šestiřadých (Sedum sexangulare). Vše
končí začátkem srpna maximem
již několik týdnů postupně rozkvétajících statných až metr vysokých seselů sivých (Seseli
osseum). Temeno je mimořádnou lokalitou parazitujících nezelených záraz, kterých jsou
odtud uváděny 4 druhy: záraza bílá (Orobanche alba), záraza síťnatá (Orobanche reticulata), záraza žlutá (Orobanche lutea) a záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea). Početnost záraz však mimořádně kolísá. V některých letech zde můžeme objevit desítky
rostlin, jindy jen ojediněle nebo vůbec. Zárazy zde rozkvétají zpravidla během června.
13
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054 KOSTŘAVA WALLISKÁ
Kostřava walliská (Festuca valesiaca), zařazená na Červeném seznamu naší květeny mezi vzácné druhy trav, je charakteristickým dominujícím druhem nejcennějších
ploch teplomilných společenstev porůstajících výchozy kulmských slepenců. Oproti jiným
travám je na jaře typicky ojíněná. Jedny z nejbohatších porostů porůstají stanovištně
extrémní vysýchavou plochu temene přírodní památky Návrší. Kostřava walliská roste ve
všech zdejších územích. Rozkvétá zpravidla během května a června.
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055 ZVONEK KLUBKATÝ
Zvonek klubkatý (Campanula glomerata) zařazený mezi ohrožené druhy našeho
Červeného seznamu je ve zdejších chráněných územích velmi vzácným. Početněji je zastoupen pouze zde. Jde o tradiční dlouhodobou lokalitu tohoto druhu a dnes v plochách
zhruba pod dolním úsekem trasy elektrovodu
každoročně rozvkétají desítky rostlin. Zhruba
od poloviny července do začátku srpna. Ještě
v roce 1992 byl uváděn také z Velkého hájku
nebo Horky. Druhým místem kde tento druh
aktuálně pravidelně vykvétá je ještě severní
louka pod mlýnem na Santonu. V jeho dolních
partiích však početnost nepřevyšuje v posledních letech pět rostlin.
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056 MODŘENEC
Ohrožený modřenec chocholatý (Muscari comosum) patří sice k charakteristickým,
ale ne vždy nějak hojným druhům zdejších teplomilných společenstev. Nalézt ho můžeme
ve všech 8 územích. Nejpočetněji dnes roste zde na temeni Návrší a také nedalekých Vinohradů a také ve východním svahu hlavního pahorku na Horce. Jen v některých letech
bývá četnější také v dolních
partiích jižního svahu pod kapličkou na Santonu. Porosty zde
na Návrší bývají mnohdy neobyčejně bohaté – zahuštěné.
Modřence na Šlapanicku rozkvétají zpravidla koncem května a začátkem června.
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057

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Návrší přesahuje
počet vyšších rostlin včetně dřevin 130 druhů. Kromě již celé řady uvedených, především
významných nebo charakteristických, druhů zde lze nalézt desítky a desítky druhů dalších. Především jde o druhy volných travnatých ploch s jen roztroušenými dřevinami.
Řepík lékařský
Agrimonia eupatoria

Pryšec chvojka
Euphporbia
cyparisias
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Hadinec obecný
Echium vulgare

Štírovník růţkatý
Lotus coniculatus

20
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058 VIOLKY
Při časných jarních vycházkách od konce března do konce dubna lesnatějšími partiemi zdejších chráněných území nemůžeme přehlédnout, stejně jako ve většině naší krajiny, nápadně kvetoucí trsy či porosty drobných violek, které jako některé další druhy
signalizují definitivní nástup jara. Ve zdejších územích roste více druhů. Nejrozšířenější a
nejhojnější je violka vonná (Viola odorata) rozkvétající zpravidla tradičně modře, ale třeba
na Santonu daleko častěji čistě bíle.
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Šlapanické slepence

Nejbohatší porosty violek vonných se v posledních letech kaţdoročně začátkem jara
objevují v dolních partiích jiţního a jihovýchodního svahu pod kapličkou na Santonu
Další druhy jsou zastoupeny violkou srstnatou (Viola hirta), violkou lesní (Viola
reichenbachiana) nebo violkou Riviniovou
(Viola riviniana). Nejvzácnější violkou
zdejších území je violka divotvorná (Viola
mirabilis) rostoucí vzácně na Santonu nebo ve Velkém hájku. Na Červeném seznamu naší flóry je zařazena mezi vzácné
druhy.

Violka srstnatá
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V teplomilných společenstev je
začátkem jara charakteristická
violka rolní (Viola arvensis).

Až v pokročilejším jaru
zhruba od poloviny května
se pak ještě objevuje violka trojbarevná (Viola tricolor).

23

Šlapanické slepence

059 ROZRAZILY
V každém ze zdejších území rostou nějaké druhy rozrazilů. Celkem je odtud udáváno 16 druhů. O dvou vytrvalých druzích, zařazených na Červeném seznamu, je v této
publikaci pojednáno v samostatných kapitolách. Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) rozkvétá záhy z jara zpravidla začátkem května, rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion
spicatum) až jako poslední začátkem srpna.

Rozrazil klasnatý
Rozrazil rozprostřený
Z dalších statnějších vytrvalých druhů rozkvétá zpravidla během května rozrazil vídeňský
(Veronica vindobonensis) a rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys). Rozrazil vídeňský je udáván
ze Santonu, rozrazil rezekvítek z Velkého hájku,
Návrší nebo Horky.

Rozrazil rezekvítek
24
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Rozrazil vídeňský
Až během června pak ještě lze ve Velké
hájku nalézt kvetoucí rostliny rozrazilu lékařského (Veronica officinalis).

Rozrazil
lékařský

25
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Rozrazil lékařský

Ze Santonu je v roce 1966 ještě
udáván rozrazil zubatý (Veronica dentata) a v roce 1995 rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium). Ani jeden z těchto druhů se zde ovšem v posledních letech
nepodařilo objevit. Oba druhy jsou dnes
zařazeny na Červeném seznamu naší
flóry.

Rozrazil oţankovitý
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V případě všech ostatních druhů jde o drobné jednoleté rostlinky, zpravidla doplňující časná společenstva jarních efeméru. Nejspíše od konce března do konce dubna lze
narazit na rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), rozrazil perský (Veronica persica),
rozrazil lesklý (Veronica polita), rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) nebo rozrazil polní
(Veronica agrestis). Druhy s poléhavými až vystoupavými lodyhami. Druhy s lodyhami
vzpřímenými jsou zastoupeny rozrazilem časným
(Veronica praecox), rozrazilem trojklanným (Veronica triphyllos) nebo rozrazilem jarním (Veronica
verna). Poněkud později až během května a června pak můžeme objevit ještě rozrazil rolní (Veronica arvensis) se vzpřímenými či vystoupavými
lodyhami nebo rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) s charakteristickými vzpřímenými lodyhami.

Rozrazil
břečťanolistý

Rozrazil trojlaločný
27

Šlapanické slepence

Rozrazil
trojklanný

Rozrazil
Dilleniův
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