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090 VINOHRADY
Přírodní památka Vinohrady v kat. území Velatice s výměrou 0,85 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na podloţí kulmských slepenců. Leţí v nadmořské výšce 274-282 m n.m. a je tvořena nevysokým návrším z kulmských slepenců v jiţních aţ západních svazích v předpolí jiţního
okraje Drahanské vrchoviny. Hlavní
pozemek je tvořen plochami teplomilných společenstev s roztroušenými
dřevinami. Tři izolované ostrůvky v
polích jsou dnes zpravidla zcela zarostlé křovinami. V největším z nich je
skalní výchoz – skalka.
Zvláště chráněné druhy dřevin
byly původně v území zastoupeny jen
ojedinělým dřínem obecným (Cornus
mas) v největším izolovaném ostrůvku
v polích se skalkou. V posledních letech pak bylo vysazeno několik dalších jedinců v niţších partiích západního svahu hlavního pozemku. V
území je vzácně uváděn jilm polní
(Ulmus minor), jabloň lesní (Malus sylvestris) nebo hrušeň polnička (Pyrus
pyraster). V posledních letech pak bylo vysazeno více jedinců břeku obecného (Sorbus torminalis) a oskeruše
domácí (Sorbus domestica) v niţších
partiích západního svahu hlavního
pozemku.
Zvláště chráněné druhy rostlin jsou v území zastoupeny 3 druhy rostoucími na
volných osluněných travnatých plochách vlastního návrší. Jde o koniklec velkokvětý
(Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila) a kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis). Nějaké rostliny kosatce nízkého snad ještě mohou přeţívat v izolovaných ostrůvcích
v polích. Na největším z nich býval skalní výchoz na tento druh velmi bohatý. Je zajímavé, ţe ještě v roce 1992 nebyl tento druh uváděn na hlavním pozemku, kde jeho četnost
dosahovala kolem roku 2000 aţ 15-20 polykormonů. V posledních letech se početnost
rychle sniţuje – patrně v souvislosti s vyrýváním těchto atraktivních rostlin. Aţ kolem
150 rostlin (polykormonů) koniklece dnes rostou ve vyšších partiích západního svahu
hlavního pozemku. Kozinec vičencovitý se na hlavním pozemku vyskytuje jen v několika
málo polykormonech. Přehled dalších vyskytujících se ohroţených druhů zařazených na
Čeveném seznamu flóry České republiky obsahuje více neţ 30 dalších taxonů. Především
jde o světlo a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých ploch: prorostlík
okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon),
dejvorec mrkvovitý (Caucalis platycarpos), pochybek prodlouţený (Androsace elongata),
vrabečnice polní (Thymelaea passerina), zběhovec yva (Ajuga chamaepitys), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), česnek ţlutý (Allium flavum), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), roţec pětimuţný (Cerastium semidecandrum), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne), silenka ušnice (Silene otites), záraza bílá
(Orobanche alba), mateřidouška časná (Thymus praecox), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), mochna písečná (Potentilla arenaria), pryšec prutnatý (Euphorbia virga3
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ta), rozrazil jarní (Veronica verna), sesel sivý (Seseli oleum) nebo voskovka menší (Cerinthe
minor). Významné druhy trav jsou zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata),
kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), kostřavou nepravou (Festuca pseudovina), sveřepem polním (Bromus arvensis), ostřicí stepní (Carex supina), pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), vousatkou prstnatou (Botriochloa ischaemum) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).
Jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 tak byla lokalita víceméně prostá
jakýchkoliv dřevin. Hlavní parcela byla snad ještě v dílčích plochách zemědělsky obdělávána. Největší ostrůvek v polích byl rovněţ v zásadě prostý jakéhokoliv dřevinného patra.
Po následném ukončení jakéhokoliv vyuţívání došlo na hlavní parcele k rozvoji dřevinného patra ovlivněného snad i výsadbami cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) a pámelníku bílého (Symphoricarpos rivularis). V izolovaných ostrůvcích v polích pak postupně v souvislosti s eutrofizací v důsledku zemědělského obhospodařování a instalace mysliveckého zařízení pro přikrmování zvěře, začalo docházet k bujnému rozvoji keřových
porostů, hlavně trnky obecné (Prunus spinosa).
V roce 1953 v území rostly patrně pouze
jednotlivé ovocné stromy.

V roce 1990 již byly kompletně dřevinami
zarostlé izolované části území v polích a na
hlavním pozemku jsou dobře patrné ostrůvky cizorodého akátu v dolních jihovýchodních a horních severovýchodních partiích.
V roce 1992 se jiţ lokalita potýkala
se dvěma nemalými problémy. Ve dvou dílčích plochách (podél horního severního okraje
a v dolním jihozápadním cípu) hlavní parcely jiţ byly vzrostlé zapojené porosty cizorodého
akátu (Robinia pseudoacacia) s keřovým podrostem bezu černého (Sambucus nigra). Pomístně se v malých ohniscích rozšiřoval cizorodý pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis). Nemalé plochy byly postiţeny spontánním rozšiřováním keřových porostů trnky
obecné (Prunus spinosa), svídy krvavé (Swida sanguinea) nebo růţe šípkové (Rosa canina)
na úkor ploch s cennými teplomilnými společenstvy. Izolované ostrůvky v polích byly jiţ
tehdy téměř souvisle zarostlé křovinami s převahou trnky obecné.
V letech 1996-1997 bylo provedeno kompletní odstranění porostů cizorodého akátu s pomístním podrostem bezu černého. V několika dalších letech byla věnována pozornost eliminaci zmlazování akátu a současně byla likvidována ohniska cizorodého pámelníku bílého. V následujících letech bylo postupně přistupováno k redukcím spontánně se
rozšiřujících keřových porostů trnky obecné, růţe šípkové a svídy krvavé. Občas bylo přistoupeno k jednorázovému pokosení ploch postiţených neřádoucí sukcesí. V roce 2004
4
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byly v dolních partiích západního svahu provedeny výsadby některých vzácných stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin.

Pohled na hlavní pozemek PP Vinohrady od jihozápadu (od dálnice)
v době jarního rozkvětu trnkových porostů

Pohled na hlavní pozemek PP Vinohrady od jihozápadu (od dálnice)
začátkem léta
Dnes po mnohaletém
úsilí lze konstatovat, ţe systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové
stabilizaci území z hlediska
zájmů ochrany přírody. Cizorodé dřeviny jsou z celého
území definitivně odstraněny.
Po většině hlavního pozemku
bylo postupnými zásahy po
většině plochy dosaţeno cílového prostorového rozmístění
dřevin. Populace všech zvláště
6
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chráněných druhů rostlin na hlavní parcele chráněného území jsou stabilizované.
S výjimkou kosatce nízkého, který je v posledních letech v území intenzivně vyrýván.

Pohled na PP Vinohrady od jihovýchodu (od dálnice)
(1 – hlavní pozemek přírodní památky, 2 – izolované ostrůvky přírodní památky v polích,
3 – VKP Podsedky)
Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se v území stále projevují některé negativní jevy. Znepokojující je především přetrvávající ohnisko problematické třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) v západním svahu hlavního pozemku a také neustálé ukládání odpadu podél polní cesty vedoucí podél severního okraje tohoto pozemku.
V severních partiích pozemku jsou ještě stále nadměrné keřové porosty včetně bezu černého. Přetrvává problematický stav izolovaných ostrůvků v polích, kterým prozatím nebyla pozornost v rámci managementu věnována. V území samozřejmě probíhá trvalý a
mnohdy překotný samovolný vývoj dřevinného patra, které můţe ohroţovat volné plochy
s cennými společenstvy, ţádoucí charakter té které plochy nebo omezovat v rozvoji významné druhy či jedince dřevin. Podobně můţe docházet
k neţádoucímu dlouhodobému vývoji travobylinných porostů s hromaděním stařiny
se sniţováním druhové rozmanitosti včetně ústupu jednotlivých významných druhů.
Po hlavním pozemku přírodní
památky jsou průběžně prováděny redukce keřových porostů ve prospěch cenných dřevin
a volných ploch s cennými
teplomilnými společenstvy.

7
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Po hlavním pozemku je v posledních letech prováděno postupné pomístní kosení dílčích
postižených nežádoucí dlouhodobou sukcesí
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091

OSTRŮVKY V POLÍCH

Do vyhlášené přírodní památky nebyl zahrnut pouze hlavní nejrozsáhlejší pozemek, ale také tři izolované ostrůvky v polích východním směrem. Především největší
z nich nejblíţe hlavnímu pozemku a se skalkou vystupujících kulmských slepenců býval
v minulosti velmi cenným mikroostrůvkem teplomilných společenstev. Ještě v roce 1992
zde bylo nalezeno více významných rostlinných druhů jako je kosatec nízký (Iris pumila),
pryšec prutnatý (Euphorbia virgata), mochna písečná (Potentilla arenaria), řebříček štětinolistý (Achillea setacea) nebo modřenec chocholatý (Muscari comosum), z trav pak šlo o
bohatý porost pýru prostředního (Elytrigia intermedia) a výskyt sveřepu polního (Bromus
arvensis), kostřavy walliské (Festuca valesiaca) nebo strdivky sedmihradské (Melica
transsylvanica). Na skalce ještě přetrvávaly koberce rozchodníku ostrého (Sedum acre) a
rozchodníku šestiřadého (Sedum sexangulare) s mateřídouškou panonskou (Thymus
pannonicus). V původně volné travnaté aţ skalnaté ploše byly jen sporadicky roztroušené
dřeviny. Hlavně keře hlohu obecného (Crataegus laevigata), trnky obecné (Prunus spinosa), růţe šípkové (Rosa canina) a brslenu evropského (Euonymus europaeus). Dokonce s
ojedinělým dřínem obecným (Cornus mas). Ojedinělé stromy byly zastoupeny třešní ptačí
(Cerasus avium).

Letitý dřín obecný
Jiţ v roce 1992 šlo o křoviny trnky obecné se zbytkem porostu kostřavy walliské. Jiţ
tehdy bylo v ploše myslivecké zařízení pro přikrmování zvěře s důsledky rychle postupující
celkové degradace bylinného patra v souvislosti
s uměle zvyšovanou eutrofizací. Jiţ tehdy se
stále více rozrůstaly porosty trnky a objevovaly
se keře bezu černého (Sambucus nigra) vázaného právě na takto degradované plochy se zvýšeným obsahem dusíku v půdě. Dnes je celá plocha jiţ dřevinami víceméně souvisle porostlá.
Téměř výhradně trnkou. V jejích porostech jsou
9
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utopeny ostatní strádající dřeviny. Bylinné
patro je po většině fatálně degradováno a po
rozhodujících plochách dokonce v souvislosti
s trvalým zastíněním zcela chybí. Přesto tu
jsou dodnes patrné, byť jen minimální, fragmenty dřívějších teplomilných společenstev a
jistě zde dodnes přeţívají i některé z významných či charakteristických druhů.

Alespoň dílčí obnova
květeny tohoto skalnatého výstupu kulmských slepenců je
ještě stále moţná. I kdyţ bude
vyţadovat nemalého úsilí v
souvislosti s průběţným ovlivňováním sukcese bylinného
patra po radikální redukci keřových porostů trnky obecné. Podmínkou však je odstranění
mysliveckého zařízení včetně dostatečného úklidu dotčené plochy.
10
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092

TEPLOMILNÉ TRÁVNÍKY

Zdejší teplomilné trávníky lze přirovnat k tzv. pohádkové louce ve východním svahu hlavního pahorku Horky. Ovšem navíc s jedinečnou kulisou roztroušených dřevin,
které dodávají ještě specifičtější a malebnější charakter. Stejně tak, i kdyţ nikoliv tak působivě, je zde moţné jen v týdenních intervalech nasávat atmosféru a obdivovat barevnost a malebnost dynamicky rozkvétajících trav a rostlin.

Jaro je přede dveřmi (10.4.2008)

Rozkvět koniklece velkokvětého

11
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Porosty rozrazilu rozprostřeného jsou v plném květu (9.5.2008)

Rovinaté temeno návrší
je plné kvetoucích hvozdíků (23.5.2008)

12
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Rozkvetlé koberce mateřídoušek (23.5.2008)

Na Vinohradech rozkvétá
největší množství pryšců
prutnatých v rámci všech
zdejších chráněných území
(23.5.2008)

Rozkvět porostů
penízku prorostlého
(23.5.2008)

13
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Vláda sytě žlutých přízemních koberců rozchodníků
(6.6.-6.7.2008)

Rozkvět porostů čistce přímého (6.6.2008)

Svahy návrší zdobí kvetoucí porosty kozince vičencovitého (14.6.2008)

14
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Jen namátkou. V prvních dnech dubna jsou nápadné kvetoucí koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis) nebo mochny písečné (Potentilla arenaria). V druhé polovině dubna
kvetou kosatce nízké (Iris pumila). V poslední dekádě května opanují temeno návrší neobyčejně bohaté porosty hvozdíků (Dianthus sp.) a v některých místech jsou charakteristické porosty rozkvetlých penízků prorostlých (Thlaspi perfoliatum). Začátkem června rozkvétají v dolních partiích západního svahu početně růţové vičence ligrusy (Onobrychis
viciifolia) a na temeni jsou bohatě ţlutě kvetoucí koberce rozchodníků (Sedum sp.). Zvláště temeno návrší se v polovině června barví do rezava se zráním kostřav, ve kterých jsou
pomístně v plném květu ještě statné modřence chocholaté (Muscari comosum). Vičence
jsou v dolních partiích západního svahu nahrazeny kvetoucím chrastavcem rolním
(Knautia arvensis) a začátkem června jehlicí trnitou (Ononis spinosa). Bohatší porosty
jehlice, vičence nebo chrastavce dnes v jiných územích jiţ neuvidíme.

Porosty bílojetele německého
můžeme spatřit jen zde
na Vinohradech
(14.-26.6.2009)

15
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Porosty hadince obecného jsou v plném květu
(26.6.2009)

Bohatě kvetoucí porosty
mařinky psí (6.7.2009)

Rozkvět strdivky sedmihradské (17.6.2008)

16
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Porosty šedivky obecné
(18.7.2008)

Máčka ladní (23.7.2009)

Působivě ve větru vlající lesknoucí se kvetoucí porosty kavylu vláskovitého (23.7.2009)
17
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Pestré jarní barvy jsou
nenávratně pro tuto
sezónu pryč. Konec
vegetačního období se
blíží (8.8.2008).
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Konec léta je tu (23.8.2008)
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093 PRYŠEC PRUTNATÝ
Především na temeni a v jiţním svahu hlavní části Vinohrad rozkvétá během května relativně početná populace dalšího druhu zdejších slepenců zařazeného na Červeném
seznamu naší flóry mezi druhy vzácné. Jde
o pryšec prutnatý (Euphorbia virgata). Neroste jen zde, ale i na Návrší, Horce nebo
Velatické stráni a v roce 2008 byl dokonce
zcela nově nalezen i na Santonu.

20
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094 PIPLA OSMAHLÁ
Pipla osmahlá (Nonea pulla) je dnes na Červeném seznamu naší flóry zařazena mezi vzácné druhy. Na Šlapanicku rozkvétá zpravidla od konce dubna do konce května. V
rámci zdejších chráněných území roste nejpočetněji právě zde, podél úpatí jiţního a západního svahu hlavní části přírodní
památky. Pak uţ roste četněji jen na
Horce. Vzácně ještě na Santonu a
udávána je i z Velkého hájku, Hynčicových skal nebo Andělky a Čertovky.

21
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095 VOSKOVKA MENŠÍ
Voskovka menší (Cerinthe minor) je dnes na Červeném seznamu naší flóry zařazena mezi ohroţené druhy. V rámci zdejších chráněných území roste pouze zde na Vinohradech, především v
dolní polovině jihozápadního svahu hlavní
části přírodní památky.
Kaţdoročně zde rozkvétá zpravidla od konce
dubna do konce května.

22
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096 BÍLOJETEL
Bílojetel německý (Dorycnium germanicum) dnes roste pouze zde na Vinohradech
ve středních partiích jihozápadního aţ západní svahu hlavní části přírodní památky. Bílojetel je na Červeném seznamu zařazen mezi ohroţené druhy a kaţdoročně zde rozkvétá
zpravidla kolem poloviny června. Ze vzdálené minulosti je tento druh uváděn ještě ze
Santonu. Uváděn je také ze skalnatých strání nad Velaticemi, kde se ho však v posledních letech nepodařilo objevit.

23
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097 MATEŘÍDOUŠKY
Při vycházkách po zdejších územích od konce května do konce června můţeme
mnohde nacházet nápadné a působivé bohatě kvetoucí přízemní koberce mateřídoušek.
Mateřídoušky jsou ve zdejších teplomilných společenstvech zastoupeny 4 druhy. S výjimkou mateřídoušky obecné (Thymus pulegioides) jsou zbývající tři druhy zařazeny na
Červeném seznamu naší flóry. Nejvzácnější je mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens)
zařazená mezi druhy ohroţené. Mateřídouška časná (Thymus praecox) a mateřídouška
panonská (Thymus pannonicus) jsou zařazeny mezi druhy vzácné a vyţadující pozornost.
Jako první rozkvétají mateřídoušky časné – jiţ kolem poloviny května. Tedy ještě před
rozkvětem zdejších porostů rozchodníků. Jen na Santonu rostou všechny tři ohroţené
druhy tohoto rodu. Na Hynčicových skalách mateřídoušky nerostou vůbec a dnes chybí
kupodivu i po celém rozsáhlém komplexu Velatické slepencové stráně.
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098 OŽANKA
Podobné, ale spíše červenavé neţ fialové, přízemní porosty vytváří ještě jeden ze
zdejších druhů. Oţanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) vyhledává podobná stanoviště jako mateřídoušky, tedy bez bujného
travního pokryvu. Neroste jen na Návrší a Horce. Rozkvétá zpravidla aţ ke konci rozkvětu mateřídoušek. Koncem června a začátkem července.
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099

ZRÁNÍ KOSTŘAV

Charakteristickými druhy trav zdejších výchozů kulmských slepenců jsou kostřavy. Zvláště kostřava kostřava ţlábkatá (Festuca rupicola) a kostřava červená (Festuca
rubra). V době dozrávání koncem jara těsně před polovinou června se kostřavy barví do
rezavě červeného šatu. Zpravidla jen na velmi krátkou dobu několika dní. Během návštěv
takových míst ve správnou dobu pak můţeme nasávat neobyčejnou atmosféru dánou
právě tímto zbarvením nemalých travnatých ploch. Zcela odlišnou od převaţující svěţí
zeleně v počátcích jara během opětovného nástupu vegetace nebo naopak koncem léta,
kdy nabývají travnaté porosty smutných béţových odstínů v souvislosti s jejich postupným odumíráním. Nejpůsobivěji snad tento kaţdoroční jev působí zde na Vinohradech
nebo na nedaleké Horce či ve vrcholových partiích Santonu.

Působivá podívaná na rezavě zbarvené kostřavové porosty
s kvetoucími modřenci chocholatými,
v pozadí dozrávající bělavé porosty ovsíku vyvýšeného
29
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S dozráváním kostřav zrají i další druhy trav a postupně odumírají. Jarní zeleň se
rychle vytrácí a jiţ koncem června mívají zdejší teplomilné trávníky zbarvení nevýrazně
ţlutavé – suché. Jen v pokosených plochách se
znovu obráţející trávy začínají opětovně zelenat
v souvislosti s jejich obrůstáním. Barevných květů v porostech rychle ubývá. Začátkem srpna
ještě dokvétají poslední z nich. Ţivé barvy druhově pestrých porostů se postupně stávají uniformními a v porostech se mnohde nápadně
uplatňují postupně odumírající porosty některých z nich. Působivá jsou třeba místa s odkvetlými penízky prorostlými (Thlaspi perfoliatum).
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100

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Vinohradech přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 150 druhů. Tedy stejně jako na nedaleké Horce, která je ovšem podstatně rozsáhlejší. Kromě jiţ 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.

Jehlice trnitá
Ononis spinosa

Krvavec menší
Sanguisorba
minor
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Srpek obecný
Falcaria vulgaris

Pupava bezlodyžná
Carlina acaulis
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Vičenec ligrus
Onobrychis viciifolia

Starček přímětník
Senecio jacobea
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101

TRNKY

Kaţdoročně kolem poloviny dubna se nemalé plochy Vinohradů odívají do pronikavého bílého zbarvení kvetoucích porostů trnky obecné (Prunus spinosa). Rozkvetlé porosty jsou viditelné z velké dálky a dodávají území v té době ryze specifický charakter.
Trnka obecná nepatří ve zdejších územích k nějak hojným keřům. Zpravidla je objevíme
jednotlivě nebo v menších skupinkách. Výjimkou jsou porosty zde na Vinohradech.

Kvetoucí trnkové porosty dodávají nejen jednotlivým lokalitám, ale mnohde díky bohatému
výskytu i větším územím specifický malebný charakter. Na Šlapanických slepencích patří
k nejnápadnějším projevům každoročně nastupujícího jara. Stejně jako kvetoucí violky,
koniklece nebo mochny písečné.
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Na
podzim
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102

DIVOKÉ JABLONĚ

Jen velmi vzácně je ve zdejších územích uváděn výskyt jabloně lesní (Malus sylvestris). Jednak zde na Vinohradech, ale třeba i ve Velkém hájku nebo na Horce. Na Červeném seznamu je dnes jabloň lesní zařazena mezi silně ohroţené druhy. Jabloň lesní je
jedním z druhů, které daly během lidské
historie vznik nesčetným kultivarům
pěstovaných jabloní domácích (Malus
domestica).

Rub listů jabloně lesní je na
rozdíl od jabloně domácí lysý.

Stromky jabloně lesní jsou charakterizovány typickými kolci, které naopak
u jabloní domácích chybí.
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