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060 HORKA
Přírodní památka Horka v kat. území Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným
pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských
slepencích. Leží v nadmořské výšce 241-260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným
hřbetem (hlavním pahorkem) a poněkud jižněji také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Západní
část hlavního pahorku byla v minulosti
odtěžena a je zde strmý skalnatý sráz, pod
nímž je terasa ohraničená prudkým svahem k okolním plochám orné půdy. S výjimkou terasy pod skalnatým srázem a dolů navazujících svahů jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až
mezernatého travního porostu s jen sporadicky roztroušenými dřevinami.
Zvláště chráněné druhy dřevin se v
území původně vůbec nevyskytovaly. Až v
posledních letech zde bylo po obvodu terasy pod skalnatou stěnou hlavního pahorku
vysazeno více jedinců dřínu obecného
(Cornus mas) a také ojedinělá mandloň
nízká (Amygdalus nana). Vysazená mandloň sice před několika roky vymrzla, ale
znovu vitálně obráží a již na jaře 2009 zase
toto území zdobila svým nápadným rozkvětem. Ani další významné druhy nebyly v
území původně příliš zastoupeny. K nejcennějším patřila vždy letitá hrušeň polnička (Pyrus pyraster) rostoucí při jihovýchodním cípu hlavního pahorku. Z izolovaného pahorku je uváděna také jabloň
lesní (Malus sylvestris). Za pozornost stojí
několik vzrostlých moruší (Morus sp.) rostoucích při západním úpatí hlavního pahorku. Zhruba uprostřed terasy pod skalnatou
stěnou se rozrůstá porost růže májové (Rosa majalis). Samovolně se v posledních letech
objevil při úpatí skalní stěny bývalého kamenolomu porost růže bedrníkolisté (Rosa pimpinellifolia). Až v posledních letech bylo po obvodu plošiny pod skalnatou stěnou vysazeno více cenných druhů dřevin: více břeků obecných (Sorbus torminalis) a oskeruší domácích (Sorbus domestica) a vysazen byl rovněž dřišťál obecný (Berberis vulgaris), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), mišpule obecná (Mespilus germanicus) nebo kalina tušalaj
(Viburnum lantana).
Zvláště chráněné druhy rostlin jsou v území zastoupeny 7 druhy rostoucími na
volných osluněných travnatých či skalnatých plochách. Koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis) roste četněji na izolovaném pahorku, ve východním svahu pahorku hlavního jen
do několika kvetoucích rostlin. Kosatec nízký (Iris pumila) byl v území registrován teprve
koncem 90. let minulého století, byť jde o velmi nápadný druh. Nejprve byly nalezeny tři
nekvetoucí polykormony v horních jen obtížně přístupných partiích skalnaté stěny a až
v dalších letech se začaly rychle objevovat kvetoucí rostliny podél horní hrany. Dnes každoročně v desítkách kvetoucích rostlin (polykormonů). Pryskyřník ilyrský (Ranunculus
illyricus) je v četnosti spíše jednotlivých rostlin soustředěn do východního svahu hlavního
pahorku. Divizna fialová (Verbascum phoeniceum) kvete každoročně v desítkách rostlin
3
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téměř výhradně v jižním svahu hlavního pahorku. Populace zlatovlásku obecného (Aster
linosyris) je soustředěna do svahu východního. Kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) roste poměrně hojně na hlavním pahorku podél horní hrany skalnaté stěny a v navazujícím východním či jižním svahu. V posledních letech se stále více spontánně rozšiřuje
i do plochy nové louky – zrekultivované plošiny pod skalnatou stěnou. Minimální množství rostlin rozkvétá v posledních letech i na pahorku izolovaném, odkud nebýval v minulosti uváděn. Další dva druhy jsou odtud uváděny z minulosti: len tenkolistý (Linum
tenuifolium) a hadinec červený (Echium russicum). Především ve skalní stěně bývalého
kamenolomu roste zvonek sibiřský (Campanula sibirica), ale v posledních letech se stále
více spontánně rozšiřuje i do plochy nové louky – zrekultivované plošiny pod skalnatou
stěnou.
Ještě v roce 1953 se vyskytovaly
dřeviny po celém území jen velmi
sporadicky a do bývalého kamenolomu je v terase pod skalnatou stěnou ještě dobře patrná bývalá pracovní komunikace.

V roce 1990 již byly velké plochy hlavního pozemku dřevinami zarostlé a terasa byla devastována divokými skládkami a bývalým stavebním dvorem.

Přehled dalších vyskytujících se ohrožených druhů zařazených na Čeveném seznamu flóry České republiky obsahuje více než 40 dalších taxonů. Především jde o světlo
a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých ploch: česnek kulatohlavý (Allium
sphaerocephalon), dejvorec mrkvovitý (Caucalis platycarpos), hlaváček letní (Adonis aestivalis), blín černý (Hyoscyamus niger), česnek žlutý (Allium flavum), hadí mord rakouský
4
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(Scorzonera austriaca), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), rozrazil časný (Veronica praecox), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), řebříček sličný (Achillea nobilis), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites), strošek pomněnkový
(Lappula aquarrosa), tolice nejmenší (Medicago minima), záraza bílá (Orobanche alba),
bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), mateřídouška časná (Thymus praecox), mateřídouška panonská (Thymus pannonica), mochna písečná (Potentilla arenaria), pipla
osmahlá (Nonea pulla), pryšec prutnatý (Euphorbia virgata), rozrazil klasnatý (Pseudolysymachion spicata) nebo sesel sivý (Seseli osseum). Významné druhy trav jsou zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), kostřavou nepravou (Festuca pseudovina), kostřavou sivou (Festuca pallens), ostřicí nízkou (Carex humilis), ostřicí stepní (Carex supina), lipnicí cibulkatou ladnou (Poa bulbosa ssp.
pseudoconcina), pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), vousatkou prstnatou (Botriochloa ischaemum) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).

Pohled od západu od „Padělků“
(1 - PP Horka, 2 - PP Návrší, 3 - Žuráň, 4 – PP Velký hájek, 5 – cihelna,
6 – západní světlina nad silnicí v rámci PP Velký hájek, 7 – Bedřichovice)
Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 tak byl hlavní pahorek již delší dobu odtěžen a tvořen rozsáhlými travobylinnými a skalnatými lady s jen sporadicky roztroušenými dřevinami – hlavně keři. Především v jižní části včetně dvou vysazených dnes
mohutných akátů (Robinia pseudoacacia) při úpatí západního svahu pod plošinou. Zastoupení dřevin bylo minimální i na izolovaném pahorku, který byl snad ještě využíván
ke kosení nebo vypásání. Plošina pod skalní stěnou byla v následujících zhruba dvou
desetiletích využívána jako drůbežárna. Postupně se v území rozšiřoval cizorodý akát a
po dalších výsadbách i cizorodý pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis), kustovnice cizí
(Lyceum barbarum), šeřík obecný (Syringa vulgaris) nebo javor jasanolistý (Acer negundo).
Následně byla dlouhodobě využívána jako divoká skládka, po určitou dobu rovněž jako
stavební dvůr v souvislosti s údržbou a výstavbou silničních komunikací.
V roce 1992 se již lokalita potýkala se zcela mimořádným problémem v ploše terasy pod závěrnou skalnatou stěnou bývalého kamenolomu a dolů k polím navazujících
svazích. Celá terasa byla degradována dlouhodobým ukládáním nejrůznějšího odpadu a
samovolným rozvojem vegetace ruderálního charakteru s rozhodujícím zastoupením
v minulosti vysazených cizorodých druhů dřevin jako je akát (Robinia pseudoacacia), javor jasanolistý (Acer negundo), šeřík obecný (Syringa vulgaris), pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis) nebo kustovnice cizí (Lyceum barbarum) a samozřejmě bohatými keřovými porosty bezu černého (Sambucus nigra), kterému takové podmínky vyhovují. Po6
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místně se cizorodé dřeviny rozšiřovaly i do dalších ploch. Zvláště podél úpatí skalnaté
stěny se spontánně rozšiřovaly některé druhy keřů – zvláště růže šípkové (Rosa canina).

Pohled na PP Horka od západu od „Padělků“
(dole v popředí Bedřichovice, nahoře na obzoru Žuráň)
V letech 1995-1997 byla v uvedeném fatálně degradovaném prostoru provedena
rozsáhlá rekonstrukce spočívající v odstranění cizorodých dřevin včetně keřů bezu černého a rekultivaci terasy pod skalní stěnou. Po odstranění nežádoucích dřevin bylo provedeno urovnání a úklid terasy s následným překrytím vrstvou podorniční zeminy z lomu
nedaleké cihelny u Šlapanic. V závěrečné fázi byla celá plocha zatravněna s převahou
kostřav. Následně až do roku 2003 byly postupně prováděny další zásahy k optimalizaci
území spočívající v eliminaci zmlazování cizorodých dřevin s odstraňováním jejich pomístních spontánních náletů nebo redukcích rozšiřujících se některých druhů keřů –
zvláště podél úpatí skalnaté stěny v jejich dolních partiích. V rámci odstraňování cizorodých dřevin byly ponechány dva osamocené mohutné akáty v patě západního svahu pod
terasou a ve stejném svahu včetně podél jeho horní hrany také více mohutnějších keřů
šeříku obecného. Ani v jednom z uvedených dvou připadů nedochází k nějakým negativním projevům a situace je stabilizována. V letech 1998-2004 byly po obvodu terasy provedeny výsadby stanovištně a geograficky odpovídajících dřevin s důrazem na druhy
vzácné včetně ovocných zastoupených mišpulí obecnou (Mespilus germanicus) a oskeruší
domácí (Sorbus domestica). Z ostatních dřevin lze jmenovat dub (Quercus sp.), lípu (Tilia
sp.), břek obecný (Sorbus torminalis), mahalebku obecnou (Cerasus mahaleb), třešeň ptačí (Cerasus avium), kalinu tušalaj (Viburnum Lančana), dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
nebo dřín obecný (Cornus mas). Od roku 2004 je v území prováděna pravidelná běžná
údržba reagující na aktuální stav či vývoj dřevinného patra spočívající především v eliminaci zmlazování cizorodých dřevin a podle situace také v pomístních redukcích nadměrně se rozšiřujících keřových porostů, slivoně obecné (Prunus institia) nebo spontánních
náletů dřevin.
Od roku 2000 je prováděna pravidelná údržba travobylinných porostů zrekultivované terasy každoročním opakovaným plošným kosením s odstraňováním biomasy za
účelem jejich základní stabilizace v souvislosti s výskytem některých rizikových druhů
bylin. Zvláště cizorodé slunečnice hlíznaté – topinamburu (Helianthus tuberosus) a
mydlice lékařské (Saponaria officinalis) a také tří problematických domácích druhů:
pcháče osetu (Cirsium arvense), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) nebo kopřivy
7
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dvoudomé (Urtica dioica). V posledních letech je zde kosení uplatňováno již během každé
sezóny postupně a mozaikovitě s důrazem na podporu stále více se rozšiřujících významných druhů rostlin a naopak potlačování nežádoucí sukcesí postižených segmentů. Mechanické kosení je pak ve značném rozsahu doplňováno individuálním ručním vytrháváním problematických druhů rostlin s celými kořenovými systémy.

Pohled na PP Horka od jihozápadu od „Padělků“
(dole v popředí Bedřichovice)
Dnes po mnohaletém úsilí lze konstatovat, že systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové stabilizaci území z hlediska zájmů ochrany přírody. Všech volných ploch s teplomilnými porosty včetně celé skalnaté stěny. Cizorodé dřeviny jsou z
území odstraněny. Přechodně ponechaní jedinci v západním svahu terasy se nějak nerozšiřují. S jejich případným odstraněním se počítá až po dostatečném rozvoji dřevinného
patra z domácích druhů, které se bouřlivě rozvíjí. V jižním svahu mimo jiné s bohatým
náletem javorů (Acer sp.). V zatravněné terase pod skalní stěnou již vznikla nová louka se
zvyšující se druhovou rozmanitostí a dokonce rozšiřováním více významných druhů rostlin. Rozhodující část nežádoucích
druhů se již podařilo významně
eliminovat. Populace všech zvláště
chráněných druhů rostlin jsou v
území stabilizované. V případě
zvonku sibiřského a kozince vičencovitého jsou od roku 2005 kvetoucí rostliny či polykormony dokonce
stále častěji a početněji zjišťovány
v nové louce na zrekultivované terase. Dnes tu rostou i mnohé další
druhy zařazené na Červeném seznamu naší flóry.
Kosení zrekultivované terasy
8
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Mozaikovité, pomístně až
trojnásobné kosení zrekultivované terasy pod skalnatou
stěnou je v posledních letech
prováděno systematicky ve
prospěch šířících se významných druhů rostlin a
naopak v neprospěch nežádoucích druhů.

Systematicky bylo v rámci každoročního kosení zahájeno i zohledňování zdejších populací
denních motýlů – speciálně modrásků, kterých tu překvapivě žije
kolem 5 druhů.

Přes uvedené pozitivní
dopady realizovaných zásahů
se v území stále projevují některé negativní jevy. V zatravněné ploše nové louky na terase pod skalní stěnou se stále
vyskytují některé problematické druhy. V rámci zatravňování plošiny byl do území zavlečen modře kvetoucí len rakouský (Linum austriacum),
který se aktuálně hojně vyskytuje především na samotné terase a v některých partiích
dolů navazujících svahů. Pomístně se však rozšiřuje dál i do jižního svahu hlavního pahorku nebo do skalnaté stěny. Je otázkou, zda nebude potřeba v dalších letech se tímto
jevem v rámci managementu zabývat. Na druhé straně jde bezpochyby o působivý doplněk zdejší květeny. V některých radikálně uvolněných a v rámci rekultivace pak přesypaných plochách po odstranění akátových porostů ve svazích terasy došlo k bouřlivému
rozvoji bylinného patra včetně masových porostů třtiny křovištní. Zdá se, že překotný
vývoj porostů nevede až natolik problematickým směrem. Třtiny v posledních letech
značně ubylo. Na druhé straně se významně zvýšilo zastoupení zavlečeného lnu nebo
porostů vzácné teplomilné trávy – strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica). 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.
9
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061

VE SKALÁCH

Skalnatá stěna bývalého kamenolomu na Horce z první poloviny 20. století názorně ukazuje obnažené podloží kulmských slepenců. Po samovolném vývoji trvajícím dlouhá desetiletí se zde uchytila cenná teplomilná společenstva s celou řadou významných
druhů rostlin. Mnohde je stěna značně narušená a nestabilní.

Eroze

Lišejníky
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Pod
horní
hranou
stěny

Trsy zvonku moravského
vyrůstají přímo ze škvír
v členitých slepencích
(15.7.2008)

(8.7.2008)
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Rozkvět koberců mochny písečné
(10.4.2008)

Jako první se na přelomu
března a dubna objevují ve stěně
nápadné porosty mochny písečné
(Potentilla arenaria). Koncem dubna
a začátkem května pak především
podél horní hrany stěny rozkvétají
desítky polykormonů hadích mordů
rakouských (Scorzonera austriaca)
a koncem května v některých letech až více než 300 zvonků sibiřských (Campanula sibirica). Kolem
přelomu května a června bývají ve
stěně v některých letech charakteristické početněji kvetoucí zárazy
bílé (Orobanche alba), případně zárazy štíhlé (Orobanche gracilis). Poněkud později se objevují ostrůvky
žlutých rozchodníků (Sedum sp.) a ve stejné době kolem poloviny června hlavně podél
horní hrany rozkvétají porosty kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis). V první polovině července se stávají charakteristickými roztroušené česneky žluté (Allium flavum),
poněkud později se k nim přidávají silenky ušnice (Silene otites), rozrazily klasnaté
(Pseudolysimachion spicatum) nebo trsy zvonků moravských (Campanula moravica) vyrůstající přímo ze skal.

Kvetoucí porosty rozchodníků (17.6.2009)
12
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Již od prvních červencových dní stále více rozkvétají až souvislé porosty statného
sesele sivého (Seseli osseum).

Dominance sesele sivého (8.7.2008)
Poslední barevně atraktivní nápadný druh podél horní hrany stěny rozkvétá až
v posledních dnech července. Jde o hlaváč šedavý (Scabiosa canescens). V polovině srpna
pomalu ve stěně dokvétají trsy teplomilné trávy – vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum) a podél horní hrany konečně kvetou charakteristické „kotrče“ pelyňku ladního (Artemisia campestris). Vegetační sezóna teplomilných porostů končí.
Kvetoucí rostliny působí ve
skalnatém prostředí neobyčejně
malebně

Kozinec vičencovitý

13

Šlapanické slepence

Kosatec nízký
Česnek žlutý

Zvonek
moravský

Rozchodník
prudký

Hlaváč šedavý
Rýt žlutý
14
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Hadí mord rakouský

Rozrazil rozprostřený

Rozrazil klasnatý

Sesel fenyklový
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062 ZVONEK SIBIŘSKÝ
Zvonek sibiřský (Campanula sibirica) zařazený mezi zvláště chráněné ohrožené druhy
našich rostlin roste v rámci celé soustavy Šlapanických slepenců jen zde. Původním místem výskytu tohoto druhu je skalnatá stěna hlavního
pahorku. V posledních letech zde rozkvétá až
více než 300 rostlin. Dnes roste v desítkách rostlin také v dolů navazující terase – nové louce,
kam se od roku 2004 spontánně rozšířil a jeho
početnost se tu stále zvyšuje.

16
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Zvonek sibiřský je jediným
druhem zvonku zdejších slepenců,
který není vytrvalou bylinou. Naopak
jde o bylinu dvouletou, která jeden až
několik let po vyklíčení přežívá ve
formě přízemní růžice. Až po nashromáždění dostatečného množství zásobník látek vykvétá a po dozrání semen celá rostlina zaniká. První zvonky
ve zdejší stěně rozkvétají již v polovině
května a v souvislosti se zdejšími extrémními výsušnými podmínkami již během první dekády června zpravidla dokvétají. A právě v tu dobu teprve začínají rozkvétat rostliny v terase pod stěnou se silnou vrstvou jílovité půdy s podstatně lepšími vlhkostními poměry. Zde pak lze dokvétající rostliny
sledovat ještě v první polovině srpna.

17
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063 HADÍ MORD RAKOUSKÝ
Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca) roste zde podél horní hrany skalnaté
stěny a také nepříliš četně na Velatické stráni v nižších partiích prvního jižního hřbetu.
Z minulosti je uváděn rovněž ze Santonu. Trsy jeho charakteristických úzkých listů se
na jaře objevují již v
polovině dubna. K maximálnímu rozkvětu pak
dochází záhy koncem
dubna a začátkem května.

Nečekaně silný obnažený kořen

18
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064 JARNÍ MOCHNY
Podobně jako koniklece, kosatce, petrklíče nebo fialky, tak i dva druhy na Šlapanických slepencích rostoucích sytě žlutě kvetoucích přízemních mochen ohlašují každoroční příchod nového jara. Již od poslední březnové dekády začínají jejich již z dálky nápadné porosty zdobit zdejší skalnatou stěnu. Jde o mochny písečné (Potentilla arenaria)
zařazené na Červeném seznamu mezi
vzácné druhy našich rostlin. Mochna
písečná roste ve všech osmi zdejších
územích. Jen na Andělce, Santonu nebo
Hynčicových skalách se poněkud později
přidává ekologicky i vizuálně velmi podobná mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). Mochny rostou výhradně v
holých skalnatých nebo jiných plochách
s chybějícím nebo jen sporadickým travnatým krytem.

19
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065 HLAVÁČE
Na Horce rostou dva druhy našich hlaváčů. Populace toho vzácnějšího je soustředěna téměř výhradně podél horní hrany skalnaté stěny hlavního pahorku. Jde o hlaváč
šedavý (Scabiosa canescens) zařazený mezi ohrožené druhy naší flóry. V desítkách rostlin
či jejich polykormonů zde každoročně rozkvétá kolem přelomu července a srpna. Jinde ve
zdejších územích můžeme objevit jen vzácně jednotlivé rostliny pouze na nedalekém Návrší pod dolním úsekem zdejšího
elektrovodu. Početněji pak v desítkách rostlin roste ještě na Santonu
v dolním cípu východního hřbítku
nebo ve středních partiích severního
svahu za kapličkou navazujícího na
temeno severovýchodního hřbítku
nad hřištěm.

20
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Příbuzný hlaváč bledavý (Scabiosa ochroleuca) je nejen na Šlapanicku obecně rozšířeným druhem a roste prakticky ve všech zdejších územích. Zpravidla však nikterak
hojně, ale spíše jen značně roztroušeně. Výjimkou je bohatý zahuštěný porost v severních
partiích zrekultivované terasy pod skalní stěnou hlavního pahorku zde na Horce již více
let každoročně podporovaný obsékáním kvetoucích rostlin. V přírodě jsou kvetoucí rostliny k vidění dosti dlouho. Podstatně
déle než v případě předchozího vzácnějšího druhu. Třeba zde na terase se
první rozkvetlé rostliny objevují již v
prvních dnech června, poslední pak
můžeme nalézt ještě během druhé poloviny srpna.

21
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066 ZÁRAZY
Na Šlapanických slepencích bylo doposud nalezeno 6 druhů záraz. Nezelených
rostlin postrádajících chlorofyl. S výjimkou zárazy štíhlé (Orobanche gracilis) jsou všechny zařazeny na Červeném seznamu, případně zvláště chráněny (Orobanche reticulata v
kategorii silně ohrožených druhů). Horka s nedalekým Návrším jsou v tomto směru nejvýznamnější. V případě Horky se zárazy objevují jak ve skalnaté stěně, tak ve východním
svahu nebo na izolovaném pahorku. V některých letech mnoho a mnoho desítek rostlin,
zhruba od konce května do začátku července. Jde o zárazu bílou
(Orobanche alba) cizopasící třeba
na kořenových systémech mateřídoušky (Thymus sp.) a zárazu štíhlou vázanou na kořenové systémy
štírovníku (Lotus corniculatus). Záraza bílá roste i na Vinohradech
nebo na Návrší a z minulosti je
uváděna rovněž ze Santonu nebo
Velatické slepencové stráně.

Záraza bílá (5.6.2008)

22
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Unikátní lokalitou záraz je temeno Návrší, kde kromě již zmíněné zárazy bílé rostou další tři druhy: záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea) vázaná na svízel (Galium sp.), záraza žlutá (Orobanche lutea)
vázaná třeba na jetel (Trifolium sp.) nebo
tolici (Medicago sp.) a záraza síťnatá
(Orobanche reticulata) vázaná na kořenové systémy hláváčů (Scabiosa sp.),
chrastavců (Knautia sp.), bodláků (Carduus sp.), pcháčů (Cirsium sp.) nebo
pupav (Carlina sp.).

Záraza (2.7.2009)

23
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Z Velkého hájku je ještě uváděna záraza namodralá (Orobanche coerulescens) vázaná na pelyněk (Artemisia sp.) podél západního okraje horního relativně nově vysázeného lesního porostu. Zárazy
jsou vysoce specializovaní parazité, kteří během evoluce
ztratili schopnost fotosyntézy a
tak se stali plně závislými na
hostitelských rostlinách. Jejich
specializace dospěla tak daleko, že dokáží vyrůst, vykvést a
vytvořit semena jen tehdy,
když brzy po vyklíčení naleznou v půdě kořeny příslušného
hostitele. Tím bývá zpravidla
určitý druh nebo skupina druhů.

Záraza namodralá
(1.7.2009)
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067 VOUSATKA
Na zdejších slepencích rostou desítky druhů trav. Zejména druhů vázaných na
teplá a suchá stanoviště, která jsou v naší krajině obecně řazena k ohroženým stanovištím. Proto zahrnují rostlinné druhy tato stanoviště obývající významný podíl z našich
ohrožených druhů flóry. Nejinak je tomu samozřejmě i u trav. Zdejší slepence hostí více
takových druhů trav. Jednou z nejvzhlednějších a stavbou nejzajímavějších z nich je bezesporu vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum). Její bohaté trsy oživují i zdejší skalnatou stěnou, ve které je můžeme zhruba od poloviny července snadno nacházet. Začátkem srpna bývají v plném květu s charakteristicky nápadně prstovitě rozestálými lichoklasy – květenstvími. V polovině srpna již začínají dokvétat. Vousatky rostou hojněji i
na západní světlině nedalekého Velkého hájku a objevit
ji můžeme i na Vinohradech,
Velatické stráni nebo na
Hynčicových skalách.

25
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068

NOVÁ LOUKA

Ještě začátkem 90. let minulého století nepatřila vycházka po zdejší terase pod
skalní stěnou hlavního pahorku k nejpříjemnějším. Od silnice nejprve překonat zpevněnou plochu bývalého stavebního dvora. Již po jejím obvodu se objevovaly různé hromady
zeminy či stavebního nebo jiného odpadu. Posléze jsme vstoupili do vegetační „džungle“
s převážně fatálně ruderalizovaným bylinným patrem s vlaštovičníkem větším (Chelidonium majus), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), bezem chebdí (Sambucus ebulus), svízelem přítulou (Galium aparine) nebo kuklíkem městským (Geum urbanum). Prakticky žádný významnější druh. Často vlhké stinné prostředí způsobované víceméně zapojenými
porosty cizorodých dřevin jako je akát (Robinia pseudoacacia), javor jasanolistý (Acer negundo), šeřík obecný (Syringa vulgaris), kustovnice cizí (Lycium barbarum) nebo pámelník
bílý (Symphoricarpos rivularis). Vše doplňováno letitými keři bezu černého (Sambucus
nigra). Původní dřeviny nebo ovocné stromy jsme nacházeli jen ojediněle. Co chvíli jsme
míjeli nějakou více nebo méně již bujnou vegetací zarostlou hromadu nejrůznějších navážek. Pohledy na malebnou skalní stěnu se nám otevíraly jen vzácně. Spíše šlo jen o dílčí
průhledy hustou vegetací.

Dnešní stav je po více než
desetiletém usílí nesrovnatelný.
Různorodá louka či spíše travnaté lado s roztroušenými dřevinami s jedinečnou kulisou skalnaté
stěny, do které dnešní nová louka mnohde plynule přechází, jinde je oddělena souvislejšími keřovými porosty s růží šípkovou
(Rosa canina), brslenem evropským (Euonymus europaeus) ne26
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bo řešetlákem počistivým (Rhamnus catharticus) s ojedinělým dubem (Quercus sp.). Místo dnes patří k nejmalebnějším v rámci celého Šlapanicka.

Základ nové louky byl položen rozsáhlou rekonstrukcí již v letech 1995-1997. S
její údržbou kosením se započalo v roce 2000. Výchozí stav byl charakterizován jen zcela
sporadickým travním krytem po většině plochy. Značné části byly víceméně holé a tudíž
značně náchylné k uchycování i těch nejproblematičtějších druhů. V dílčích partiích se
rozšiřovaly porosty slunečnice hlíznaté – topinamburu (Helianthemum tuberosus), kopřivy
dvoudomé (Urtica dioica) nebo mydlice lékařské (Saponaria officinalis). Geometrickou řadou rostla početnost pcháče osetu (Cirsium vulgare). Následovaly sezóny s mimořádně
bujným rozvojem komonice lékařské (Melilotus officinalis) nebo značným rozvojem bodláků (Carduus sp.) či lopuchů (Arctium sp.).

27
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Po
pokosení

28

Šlapanické slepence

Po několika letech se zdálo, že stabilizace porostů je stále v nedohlednu. Ale pak
se začalo vše stále rychleji měnit k lepšímu. Pokryv plochy se začal zapojovat. Objevovaly
se další a další rostlinné druhy včetně těch významných. Dnes je možné novou louku
považovat za cennou i z hlediska ochrany přírody v souvislosti se stále se zmnožujícími
populacemi nejen ohrožených, ale dokonce i některých zvláště chráněných druhů.

Dnes především po zadní (dále od silnice) části terasy zpravidla koncem května
dominují působivé bohaté porosty modře kvetoucího lnu rakouského (Linum austriacum),
který se sem prokazatelně dostal během zatravňování v rámci komplexní rekultivace terasy a dnes patří neodmyslitelně k těmto místům, kterým dodává v době rozkvětu specifický charakter. Porosty lnu se udržují i v sousedním jižním svahu hlavního pahorku a
jednotlivě pronikají i do skalní stěny.

29
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Ve zdejších travobylinných porostech se soustavně rozšiřují, případně nově objevují, i některé z
ohrožených či zvláště chráněných druhů rostlin ze
sousedních původních ploch teplomilných společenstev. Dnes zde můžeme objevit první polykormony
rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum) a
rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata), neobyčejně vitální trsy silenky ušnice (Silene otites), bohatou populaci pryšce prutnatého (Euphorbia virgata) nebo rostliny blínu černého (Hyoscyanus niger). Stále se v ploše rozrůstají porosty hvozdíků (Dianthus sp.), mateřídoušek
(Thymus sp.) nebo řebříčků (Achillea sp.). V roce 2009 byla sledována první kvetoucí
rostlina česneku žlutého (Allium flavum) nebo hlaváče šedavého (Ochroleuca scabiosa).

30
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Silenka ušnice
Rozrazil rozprostřený

Rozrazil
klasnatý

Pryšec
prutnatý

Česnek
žlutý
Blín černý
(po odkvětu)
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Mateřídouška
Kostřava walliská

Porosty hvozdíků

32
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Zvláště chráněné druhy jsou zastoupeny kozincem vičencovitým (Astragalus onobrychis) a zvonkem sibiřským (Campanula sibirica). Zvonek zde byl pozorován poprvé
v roce 2004 a dnes zde ve stále se rozšiřujících partiích lze sledovat desítky kvetoucích
rostlin v nejrůznějších místech zrekultivované terasy. Kozinec byl poprvé zjištěn v roce
2003 a dnes se tu vyskytuje již na více než
15 místech roztroušeně po většině plochy a
stále ho přibývá. Zajímavé bývají jeho společné vzájemně propletené porosty s čičorkou pestrou (Coronilla varia).

Zvonek
sibiřský

Kozinec
vičencovitý
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Pestré a bohaté je zastoupení i řady dalších druhů jako je kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), vratič obecný (Tanacetum vulgare), vikev ptačí (Vicia cracca), lnice květel (Linaria vulgaris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), šalvěj ladní (Salvia nemorosa), kozí brada
východní (Tragopogon orientalis), penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), komonice lékařská (Melilotus officinalis), komonice bílá (Melilotus albus), čekanka obecná (Cichorium intybus), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), kakost luční (Geranium pratense), starček
přímětník (Senecio jacobea), mochna (Potentilla sp.), trýzel (Erysimum sp.), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rozchodník ostrý (Sedum acre) nebo hlaváč bledavý (Scabiosa ochroleuca). Charakteristické jsou statné bodláky bělotrny (Echinops exaltatus) v
severních partiích louky. V partiích jižních zase během května dominují bohaté
porosty zavlečeného lnu rakouského (Linum austriacum). Postupně se zvětšuje i
druhová rozmanitost trav. Prozatím však
zpravidla dominuje
ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius).

Čičorka pestrá

Čekanka obecná
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Kopretina bílá

Hrachor hlíznatý

Bělotrn
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Komonice bílá
Komonice žlutá

Vikev ptačí
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Vratič obecný

Nová louka je dnes i významnou lokalitou hmyzu. Především zdejší populace alespoň 5 druhů modrásků (denních motýlů) jsou cenné a zasluhují odpovídající pozornost
v rámci managementu v kontextu rychlého ubývání většiny druhů v intenzivně využívaných
zemědělských
oblastech.

Modrásek
černolemý
Plebejus
argus
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069 RŮŽE
Po obvodu nové louky, stejně jako ve všech zdejších územích, převažují keře růže
šípkové (Rosa canina). Nejbohatší porosty růží objevíme v horní polovině prudkých svahů
dvou severních hřbetů Velatické slepencové stráně, v plochách uvolněných během rekonstrukce od zapojených akátových
porostů.

38
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Jiné druhy růží se ve zdejších územích objevují jen vzácně. Zde na Horce podél
horní hrany západního svahu terasy pod skalnatou stěnou jde o bohatý porost růže májové (Rosa majalis) zařazené na Červeném seznamu mezi silně ohrožené druhy.

39
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V úpatí skalnaté stěny se teprve v nedávných letech objevil polykormon bíle kvetoucí růže bedrníkolisté (Rosa pimpinellifolia) s charakteristickými černými šípky. Ojedinělý, ale notně strádající nepříznivými podmínkami, keřík této růže můžeme objevit i ve
srázech skalního útvaru Andělka. Růže bedrníkolistá je stejně
jako předchozí druh zařazena
mezi ohrožené druhy našich
dřevin.

Podzim
40

Šlapanické slepence

Další ohrožený druh – růže galská (Rosa gallica) dodnes ojediněle přežívá v západním okraji vysazeného remízku v nejvyšších partiích Velkého hájku a uváděna je také
z prostoru Hynčicových skal. Růže galská je druhem přízemním až plazivým s nápadně
velkými, zpravidla růžovými, květy.

41

Šlapanické slepence

V bohatých porostech růže šípkové ve vyšších partiích skalnatých svahů nad Velaticemi lze vzácně objevit nějaký keř dalšího druhu – růže vinné (Rosa rubiginosa). Zpravidla s růžovými květy. Právě v době květu voní tento druh růží silně po jablcích. Zvláště
při rašení či za vyšších teplot. Hlavní
období rozkvětu růží ve zdejších územích probíhá během poslední dekády
května a první dekády června. Právě
tehdy můžeme všechny vyskytující se
druhy sledovat v květu. Jako první
zpravidla růži bedrníkolistou.

42

Šlapanické slepence

070 SVÍDA KRVAVÁ
Během druhé poloviny května rozkvétají v západně orientovaném svahu zrekultivované terasy pod skalnatou stěnou keře svídy krvavé (Swida sanguinea). Dalšího z charakteristických keřů zdejších území. V žádném z nich není svída nějak zvláště hojná, ale
najdeme ji ve všech.
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Na podzim zbarvující se
svídové porosty
jsou malebné a působivé
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071 OSKERUŠE
Po obvodu zdejší terasy bylo v nedávných letech vysazeno více stromků oskeruše
domácí (Sorbus domestica). Doposud stále ještě nerozkvétají. Oskeruše je opadavý listnatý strom dorůstající výšky až kolem 15-25 metrů. Dožívá se více než 100 let. Jde o dřevinu výrazně teplomilnou a světlomilnou rostoucí
na suchých stanovištích a rozkvétající během
druhé poloviny května a první poloviny června.
Dřevina je odpradávna pěstovaná s nejasným
původem a těžištěm rozšíření v jižní Evropě a
severní Africe. Plody jsou využívány k přímé
konzumaci nebo sušení a lze z ní vyrábět i vysoce ceněnou pálenku. Jde o kulovité nebo hruškovité žlutočervené malvice průměru do tří centimetrů. Podobně jako následující druhy si i
tento pro své zajímavé plody a kulturněhistorický význam zaslouží více pozornosti nejen
během vycházek do přírody. Několik dalších
stromků bylo vysazeno také v dolních partiích
západního svahu nedalekých Vinohrad.
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072 MIŠPULE
Podél horní hrany svahu zdejší zrekultivované terasy pod skalnatou stěnou hlavního pahorku byl v nedávných letech vysazen stromek mišpule obecné (Mespilus germanicus). Dnes již bohatě zpravidla kolem poloviny května kvete a na podzim plodí. Mišpule
je menší stromek dorůstající zpravidla do výšky 4-6 metrů. Pochází z jihovýchodní Evropy a
v Evropě střední se tradičně pro své svérázné chutné plody vysazoval. Právě pro své zajímavé plody a kulturně-historický význam si jistě zaslouží naší pozornosti během vycházek.
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073 MORUŠE
V úpatí západního svahu terasy rostou čtyři letité stromy moruše (Morus sp.). Podobně jako dva předchozí druhy, tak i morušovníky byly ve střední Evropě odpradávna
vysazovány. Morušovník černý (Morus nigra) pocházející patrně ze střední Asie za využíváním jeho chutných černých plodů. Morušovník bílý (Morus alba) pocházející z
Číny pro krmení housenek bource morušového.
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074 MANDLOŇ
V roce 2000 byla při úpatí skalnaté stěny hlavního pahorku vysazena mandloň
nízká (Amygdalus nana). Během několika let začala rozkvétat, ale pak vymrzla a zdálo se,
že zcela zanikla. V současné době
je již znovu svým růžovým rozkvětem v samotném začátku jara
ozdobou zrekultivované terasy.
Mandloň nízká je menší teplomilný keř dorůstající zpravidla do
jednoho metru výšky. Je zařazena mezi naše zvláště chráněné
dřeviny, jako kriticky ohrožená.
Nápadně růžově rozkvétá ještě
před rašením listů záhy z jara
kolem poloviny dubna.
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075 DŘIŠŤÁL
Teplomilný keř dřišťál obecný (Berberis vulgaris) je dnes zařazen na Červeném seznamu naší flóry jako vzácná dřevina. Ze zdejších chráněných území existuje historický
údaj o výskytu tohoto keře ve skalnatých stráních nad Velaticemi z roku 1967, kde se ho
však v posledních letech nepodařilo nalézt. V nedávných letech pak byl vysazen
po obvodu zrekultivované terasy pod
skalnatou stěnou hlavního pahorku na
Horce. Dřišťál rozkvétá zpravidla koncem
dubna a začátkem května.

Podzimní zbarvení
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076

PAHOREK

Jižněji situovaný nevelký a nepříliš výrazný izolovaný pahorek je z hlediska květeny cenný především přetrvávající bohatší populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla
grandis).

Ještě před začátkem jara – pohled od severu shora z hlavního pahorku Horky (31.3.2009)

Po odkvětu
koniklece velkokvětého
(10.4.2008)
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Uprostřed jarní vegetace (20.5.2008), v popředí porosty sesele sivého (Galium glaucum)
v jižním svahu hlavního pahorku Horky

Zdejší teplomilné porosty jsou
však bohaté i na jiné významné druhy jako je kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), silenka ušnice
(Silene otites), česnek žlutý (Allium
flavum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváček letní
(Adonis aestivalis), pryšec prutnatý
(Euphorbia virgata), mochna písečná
(Potentilla arenaria), modřenec chocholatý (Muscari comosum), sesel
fenyklový (Seseli hippomarathrum)
nebo mateřídouška panonská (Thymus pannonicus).

Rozkvět koberců rozchodníků (17.6.2009),
v pozadí hlavní pahorek Horky
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Rozkvět
kozince
vičencovitého
(24.6.2008)

Nejen ve východním a jižním svahu hlavního pahorku, ale i zde
rozkvétají každoročně bohaté porosty kavylu vláskovitého (1.8.2008)
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Rozkvět obzvláště bohatých porostů rozrazilu klasnatého (1.8.2008)

Po obvodu pahorku jsou roztroušené až ostrůvkovitě zapojené dřevinné porosty s
převahou keřů jako je růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus laevigata),
trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus) nebo řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus). Zastoupeny jsou i jednotlivé ovocné stromy: hrušeň polnička (Pyrus pyraster) nebo jabloň lesní (Malus sylvestris).
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077 KONIKLEC VELKOKVĚTÝ
Zvláště chráněný silně ohrožený koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je jediným
zdejším rostlinným druhem zařazeným mezi prioritní druhy Evropské unie v rámci soustavy NATURA 2000. Každoročně rozkvétá jako jeden z prvních druhů zdejší teplomilné
květeny – zpravidla již koncem března. Po odkvětu se lodyha
až dvojnásobně prodlužuje a na vrcholu nese charakteristická a dlouho po odkvětu dobře patrná kulatá souplodí
ochmýřených nažek. Několikrát zpeřené přízemní listy se
vyvíjejí až po odkvětu a v místech výskytu je lze dobře nacházet i během letních měsíců.
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Nejbohatší populace koniklece lze nalézt ve více než 150-200 rostlinách či jejich
polykormonů ve vyšších partiích prvních dvou jižních hřbetů Velatické stráně, až ve 150
jedincích ve vyšších partiích západního svahu Vinohrad a také zde na izolovaném pahorku Horky, v posledních letech v četnosti 50-100 jedinců a několik dalších rostlin ještě můžeme objevit
ve východním svahu hlavního pahorku. Několik posledních rostlin dodnes přežívá i v teplomilných porostech západní světliny nad silnicí nedalekého Velkého hájku.

I u koniklece existuje
variabilita ve zbarvení
Občas vykvete za příhodných podmínek nějaký jedinec v letních měsících. S chomáčem listů,
které během hlavního
jarního rozkvětu chybí,
působí neobvykle.
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078 ROZRAZIL KLASNATÝ
V některých partiích pahorku lze během léta od konce července do srpna narazit
na jednoznačně nejbohatší porosty atraktivního rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion
spicatum) v rámci všech zdejších území. V některých letech zde rozkvétá více než 500
rostlin ve značně omezené ploše. Na Červeném seznamu naší flóry je zařazen jako vzácný
druh. Jde o velmi nápadný druh v době květu, který nelze přehlédnout. Současně jde o
druh atraktivní a významně zvyšující malebnost
míst kde se vyskytuje.
Rozrazil klasnatý samozřejmě neroste jen zde, ale
jde o další z charakteristických druhů zdejších
slepenců, se kterými se lze
setkat ve všech zdejších
územích. S výjimkou Vinohrad kde kupodivu neroste.
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079

POHÁDKOVÁ LOUKA

Jižní až východní svah hlavního pahorku Horky je skutečným skvostem Šlapanických slepenců. Celá rozsáhlá plocha je téměř prostá jakýchkoliv dřevin a současně po
celé ploše chybí i jakékoliv plošnější a závažnější důsledky nežádoucí sukcese travobylinných porostů. Od jara do léta je zde možné jen v týdenních intervalech nasávat atmosféru a obdivovat barevnost a malebnost dynamicky rozkvétajících trav a rostlin. Při každé
návštěvě specifickou.

Hned v počátku jara se koncem března a začátkem dubna objevují koberce žlutých
mochen písečných (Potentilla arenaria).

První jarní rozkvět
Koberce mochny písečné
(10.4.2008)
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Začátkem května rozkvétají bohaté plošné porosty drobné tařinky kališní (Alyssum
alyssoides), ve kterých se objevují pomístní porosty pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias) nebo rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata). Současně jsou v
rychlém vývoji budoucí
květenství trav. Malebnost
kvetoucích porostů snad
dosahuje maxima v rámci
celého jara.

(6.5.2008)

Po velkých plochách žlutě kvetou koberce
drobné přízemní tařinky kališní (v popředí),
v pozadí daleko statnější pryšce chvojky

V popředí bohaté porosty
pryšce chvojky

S rozkvětem modrých rozrazilů rozprostřených nabírá
jaro na Horce každoročně na
obrátkách
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Kolem poloviny května oživují porosty četné nápadně žlutě kvetoucí přízemní keříky čilimníku poléhavého (Cytisus procumbens).
(15.5.2008)

Koncem května opanují nemalé plochy bílá
květenství statného svízele sivého (Galium glaucum)
a masově kvetou trávy.
(20.-23.5.2008)

60

Šlapanické slepence

Porosty kostřav jsou v plném květu (20.5.2008)

Během první poloviny června postupně sílí
rozkvět kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis), kopretiny okoličnaté (Pyrethrum corymbosum),
modřence chocholatého (Muscari comosum) nebo
silenky ušnice (Silene otites).

Masový rozkvět
silenky ušnice
(5.6.2008)
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Na řadě jsou modřence chocholaté
(5.-17.6.2008)

Rozkvět ostrůvků
kozince vičencovitého (17.6.2008)
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Rozkvétají další porosty rozchodníku ostrého (Sedum acre), začíná rozkvétat kavyl
vláskovitý (Stipa capillata) a zrají kostřavy (Festuca sp.) dodávající velkým plochám charakteristické rezavé zbarvení.

Nenapodobitelné zrání kostřav
(17.6.2008)

Dominance kvetoucího kavylu vláskovitého je patrná již z velké dálky (9.7.2009)
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Rozkvět přebohatých porostů stepního kavylu vláskovitého (24.6.-1.7.2008)
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Kavylové plochy
po odkvětu
(15.8.2008)

Od poloviny června do začátku července rychle sílí rozkvět bělozářek větevnatých
(Anthericum ramosum). Začátkem července dosahuje maxima rozkvět bohatých porostů
chrpy luční (Centaurea jacea), poněkud později nápadně kvetoucí trávy – strdivky sedmihradské (Melica transsilavnica) a česneku žlutého (Allium flavum).

Z kvetoucích zahuštěných porostů
bělozářky větevnaté až přechází
zrak (8.7.2008)
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Dominance strdivky sedmihradské (24.5.2008)

Vláda žlutých česneků (15.7.2008)
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Během druhé poloviny července dochází k vrcholu rozkvětu pomístních porostů
zvonku moravského (Campanula moravica) a rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion
spicatum). Začátkem srpna vrcholí rozkvět bohatých porostů kavylu vláskovitého a začíná rozkvétat zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Jeho rozkvět pak vrcholí v polovině měsíce, kdy ve vrcholových partiích pahorku začínají rozkvétat i charakteristické „kotrče“
pelyňku ladního (Artemisia campestris). Z porostů se definitivně vytrácí barvy, rychle
žloutnou a šednou. Vegetační sezóna je u konce.

Rozkvět porostů rozrazilu klasnatého a zvonku moravského (1.8.2008)
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Porosty
zvonku
moravského

Porosty
rozrazilu
klasnatého

Na závěr ještě rozkvět bohatých
porostů zlatovlásku obecného
(22.8.2008)
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080 KAVYL VLÁSKOVITÝ
Stepní trávy – kavyly bývají pravidelnou a typickou součástí stepních či teplomilných společenstev. Obecně známé jsou tzv. „péřité“ kavyly. Na jižní Moravě se vyskytuje
více druhů a všechny kvetou během jara od konce dubna do začátku června. Ve zdejších
teplomilných společenstvech však patří dnes k velkým vzácnostem. Charakteristickým je
tu kavyl vláskovitý (Stipa capillata). Na rozdíl od skupiny „péřitých“ kavylů jde o druh
kvetoucí až v letních měsících během července a první poloviny srpna. Nemá jejich tradiční ve větru vlající a na světle se lesknoucí dlouhou péřitou osinu. Jde tedy o druh spíše nenápadný a relativně nepříliš atraktivní. I proto není natolik známý jako jeho příbuzní.

Horka 17.6.2008

Vinohrady 23.7.2009
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Velatice 8.8.2008
Velatice 29.7.2009
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Horka 15.8.2008
Velatice 12.9.2008
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Na druhé straně lze jeho přítomnost dobře registrovat podle charakteristických
pozůstatků loňských rostlin i během jara, tedy ještě dlouho před jeho letním rozkvětem.
Nejbohatší porosty porůstají jižní až východní svah hlavního pahorku Horky. Charakteristickým je i na Vinohradech, skalním útvaru Andělka nebo ve skalnatých stráních nad
Velaticemi. Na Santonu je dnes naopak jen velmi vzácným.
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081 ROZRAZIL ROZPROSTŘENÝ
Ve východním až jižním svahu hlavního pahorku Horky rostou patrně nejbohatší
porosty dalšího z charakteristických druhů teplomilných společenstev porůstajících výchozy kulmských slepenců. Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) je na Červeném
seznamu zařazen mezi ohrožené druhy a každoročně rozkvétá během první poloviny
května. Vytváří charakteristické husté „trsy“ či „koberce“ kvetoucích lodyh. Ve zdejších
územích roste všude s výjimkou Andělky a Čertovky a Hynčicových skal.
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082 BĚLOZÁŘKA VĚTEVNATÁ
Stejně jako předchozí druh, je i bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) charakteristickým členem zdejší květeny. Rozkvétá od konce června do konce července, případně
ještě začátkem srpna. Také bělozářka je dnes zařazena do Červeného seznamu naší flóry.
Jako vzácný druh vyžadující pozornost. S výjimkou Návrší a Vinohradů roste ve všech
ostatních územích. Charakteristická je bělozářka především ve skalnatých svazích nad
Velaticemi, ale také ve svazích západní světliny Velkého hájku nad silnicí, v nižších partiích skalního útvaru Andělka nebo v některých partiích Santonu: na temeni východního
hřbítku, v severní louce pod mlýnem nebo na temenech skalnatých hřbetů v rámci severních svahů. Zdaleka nejbohatší, mimořádně hustý, porost bělozářek každoročně rozkvétá během července v rozsáhlejší ploše východního svahu hlavního pahorku na Horce.
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083 SILENKA UŠNICE
Nenápadná a během června rozkvétající silenka ušnice (Silene otites) roste ve
všech zdejších územích, na Santonu byla nalezena až v roce 2009. Nejpočetněji na Horce.
Zvláště podél horní hrany skalnaté stěny hlavního pahorku nebo
v jeho jižním svahu. Na Červeném
seznamu naší flóry je zařazena
mezi ohrožené druhy.
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084 ŘEBŘÍČKY
Charakteristickými druhy teplomilných společenstev porůstající výchozy kulmských slepenců jsou bíle kvetoucí řebříčky. Ve zdejších územích roste 5 druhů těchto
rostlin rozkvétajících zpravidla od poloviny května do konce června. Vzájemné rozlišování
jednotlivých druhů není vzhledem k jejich větší či menší podobnosti snadné. Nejrozšířenější je řebříček obecný (Achillea millefolium). Jen na Andělce a Čertovce či Velkém hájku
žádný řebříček nejspíše neobjevíme.
Řebříček
chlumní
(Achillea collina) byl v posledních letech nalezen jen na
Santonu. Další tři druhy jsou
zařazeny na Červeném seznamu mezi ohroženými: řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček štětinolistý
(Achillea setacea) a řebříček
sličný (Achillea nobilis).
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085 CHRPY
Kromě zvláště chráněné chrpy chlumní (Cyanus triumfettii) rostou ve zdejších teplomilných společenstvech další 3 druhy obecně rozšířených chrp rozkvétající zpravidla od
poloviny června do konce července. Chrpa latnatá (Centaurea stoebe) vytváří nezřídka
charakteristické plošné porosty. V některých letech doslova zaplavuje nemalé plochy teplomilných porostů. Nejnápadněji snad v jižním až východním svahu hlavního pahorku
Horky. Statná chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) a chrpa luční (Centaurea jacea) rostou spíše v izolovaných trsech či řídkých porostech. Místům i méně početného výskytu
dodávají všechny tři druhy v době květu malebný specifický charakter. Například
v dolním cípu temene východního hřbítku na Santonu. Alespoň se dvěma druhy chrp se
můžeme setkat ve všech zdejších územích.
Chrpa
latnatá

Chrpa čekánek

Chrpa luční
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086 KOPRETINA OKOLIČNATÁ
Kopretina okoličnatá – řimbaba (Pyrethrum corymbosum) patří díky svému statnému vzrůstu a nápadnému květenství k nejcharakterističtějším zástupcům zdejší květeny.
Navíc roste ve všech zdejších územích. Rozkvétá zpravidla během června. Nejpočetněji
zřejmě ve východním svahu Horky a ve svazích pahorku na Santonu. Na rozdíl od obecně
známé kopretiny bílé (Leucanthemum vulgare) jsou květy této rostliny uspořádány v bohatých vrcholových okolících.
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087 ČILIMNÍKY
Ve zdejších teplomilných travobylinných společenstvech rostou i dva druhy přízemních časně z jara žlutě kvetoucích keříků. Již koncem dubna rozkvétající čilimník
řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis) je v Červeném seznamu naší flóry řazen mezi
vzácné druhy. Jen nehojně roste na izolovaném pahorku Horky, na Vinohradech, na
Hynčicových skalách nebo v severním svahu pod mlýnem na Santonu. To čilimník poléhavý (Cytisus procumbens) je ve zdejších územích daleko početnější. Celostátně je řazen
mezi ohrožené druhy a oproti předchozímu druhu rozkvétá později až kolem poloviny května. Roste ve svazích západní
světliny Velkého hájku nad silnicí, na Návrší, na Velatické stráni nebo v severním
svahu pod mlýnem na Santonu. Nejpočetněji pak ve východním svahu hlavního
pahorku na Horce v desítkách jedinců.

Čilimník
řezenský
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Čilimník poléhavý

Pouze na temeni Hynčicových skal pak lze nalézt ještě třetí žlutě kvetoucí nízký keřík – čilimníkovec černající (Lembotropis nigricans), rozkvétající daleko později až začátkem léta.
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088 HRUŠEŇ POLNIČKA
V jihovýchodním cípu hlavního pahorku Horku roste při okraji pole při horní hraně meze letitá hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Polnička je na Červeném seznamu zařazena mezi vzácné druhy dřevin. Může dorůstat výšky až 20 metrů a při průměru kmene
kolem jednoho metru dosahovat stáří kolem 200 let. Jde o původní planou hrušeň, ze
které byly během dlouhé historie vyšlechtěny kulturní hrušně s oblíbenými chutnými
plody. Zejména s asijskými druhy hrušní. Plody této divoké hrušně jsou s nimi nesrovnatelné. Jednak jsou drobné jen do 3 cm průměru a navíc nemají s tradičně známým tvarem konzumovaných hrušní příliš společného.
Jsou spíše kulovité, případně jen náznakem klasického tvaru. Polnička roste ve zdejších územích
jen velmi vzácně. Na Velkém hájku, Vinohradech,
Návrší nebo Hynčicových skalách můžeme nějakou
objevit. Zpravidla však jde o nevelké stromky. Výjimkou je právě hrušeň rostoucí zde. Jak v době
jarního rozkvětu, tak během podzimního zbarvování je zde nenahraditelnou ozdobou a dominantou. Před několika roky byla nemálo poškozena
vichřicí, ale koruna je již dnes zase na pohled celistvá.
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089

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Horce přesahuje
počet vyšších rostlin včetně dřevin 150 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.

Pryšec obecný
Euphorbia esula
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Srdečník obecný
Leonurus cardiaca

Knotovka bílá
Melandrium album

Silenka nadmutá
Silene vulgaris
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