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120 SANTON
Přírodní památka Santon v kat. území Tvarožná s výměrou 0,40 ha a obklopená
speciálně vyhlášeným ochranným pásmem s výměrou 5,10 ha chrání především teplomilná společenstva na podloží kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 260-296 m
n.m. a je tvořena protáhlým vysokým pahorkem s rovinatou, v minulosti jistě upravenou, vrcholovou plošinou a přímo navazujícím komplexem severních svahů západním
směrem k sousední Hrubé skále. Z pahorku vybíhají tři skalnaté hřbety. Výrazný a
nejdelší východní hřbítek klesá z vrcholové plošiny dolů směrem k okraji obce.
Z vrcholové plošiny vybíhá i strmější krátký hřbet severovýchodním směrem dolů do nivy
Tvaroženského potoka ke zdejšímu hřišti. Třetí nejkratší hřbet vybíhá severním směrem
dolů k potoku v úpatí pahorku ze směru od bývalého Bahnerova mlýna. Volné plochy s
cennými teplomilnými společenstvy jsou soustředěny zejména do svahů pahorku.
V menším rozsahu pak také do temene a navazujícího jižního svahu východního hřbítku
a severního svahu pod mlýnem. Fragmenty dřívějších ploch jsou dnes ještě v souvislosti
s postupně prováděnými rekonstrukčními zásahy situovány také do horních partiích severního skalnatého hřbetu nebo podél horní hrany severního svahu mezi mlýnem a úpatím pahorku.

Zvláště chráněné druhy dřevin jsou zastoupeny dvěma ojedinělými dříny obecnými
(Cornus mas) rostoucími ve vyšších partiích severního svahu mezi mlýnem a úpatím pahorku. V nejvyšších partiích severního svahu východního hřbítku se nedávno spontánně
objevily tři semenáče tisu červeného (Taxus baccata). Další významné druhy jsou především ve vyšších partiích severních svahů zastoupeny bohatými porosty skalníku černoplodého (Cotoneaster melanocarpa) a brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa). V
severních svazích roste také více břeků obecných (Sorbus torminalis). V horních partiích
severního svahu pod mlýnem se rozrůstá nedávno zde spontánně uchycená kalina tuša3
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laj (Viburnum lantana). Několik semenáčů klokoče zpeřeného (Staphylea pinnata) bylo
v nedávných letech vysazeno v nejvyšších partiích severního svahu mezi mlýnem a pahorkem. Tamtéž roste několik jilmů polních (Ulmus minor), jehož hlavní výskytiště je však
v jižním svahu nad pěšinou jihovýchodně pod kapličkou.

4
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Pohled na Santon od severu, z trati Vinohrad

Zvláště chráněné druhy rostlin jsou v území zastoupeny 9 druhy rostoucími na
volných osluněných travnatých až skalnatých plochách svahů. Hlavně vlastního pahorku, speciálně v jejich vyšších partiích. Jde o kosatec nízký (Iris pumila), chrpu chlumní
(Cyanus triumfettii), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), sasanku lesní (Anemone sylvestris), lomikámen trojprstý (Saxifraga
5
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tridactylites), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a diviznu fialovou (Verbascum phoeniceum). Některé další druhy se na Satonu
snad vyskytovaly v minulosti. Například kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) nebo starček celolistý (Tephroseris integrifolia).
Výskyt kosatce nízkého je soustředěn především do horních partií jihozápadního
svahu pod kapličkou, ojedinělý trs roste jižně pod kapličkou a poněkud četnější výskyt je
ještě v nejvyšších partiích jižního svahu za kapličkou. Chrpa chlumní roste hlavně podél
pěšiny stoupající nahoru ke kapličce ze směru od mlýna. Další také četnější populace lze
nalézt v horních partiích severního hřbítku nebo poněkud nižších partiích severního
svahu za kapličkou navazujících na temeno severovýchodního hřbítku nad hřištěm. Ohnisko zdejší populace kozince vičencovitého je v dolních partiích východního hřbítku.
Aktuálně a poměrně nové rozšiřující se porosty jsou pak západně vedle kapličky, ojedinělé polykormony lze objevit v horních partiích temene severního hřbítku. Na temeni východního hřbítku roste ojedinělý trs sasanky lesní a také několik polykormonů kozince
rakouského. Těžištěm výskytu pryskyřníku ilyrského je v nejvyšších partiích jihovýchodního a jižního svahu pod kapličkou a také podél horní hrany většiny obvodu vrcholové
plošiny. Jen vzácně se objevuje v nižších partiích svahů pod kapličkou, vzácně roste
v severním svahu pod mlýnem. Divizna fialová roste nejpočetněji ve vyšších partiích
všech svahů pahorku. V desítkách rostlin pak v severním svahu pod mlýnem, ojediněle
v horních partiích severního hřbítku a jednotlivě podél horní hrany severního svahu mezi
mlýnem a pahorkem. Výskyt zvonku boloňského je soustředěn podél pěšiny stoupající
nahoru ke kapličce ze směru od mlýna a také podél horní hrany severního svahu mezi
úpatím pahorku a mlýnem. Hlavní výskytiště lomikámene trojprstého se nachází v prostoru skalky při úpatí pahorku vlevo podél pěšiny od mlýna. Roste i na skalce v severním svahu pod mlýnem nebo v horních partiích severního hřbetu.

Pohled na Santon od západu, od přírodní památky Vinohrady
6
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Přehled dalších vyskytujících se ohrožených druhů rostlin zařazených na Čeveném
seznamu flóry České republiky obsahuje více než 30 dalších taxonů. Především jde o
světlo a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých ploch: pochybek prodloužený
(Androsace elongata), večernice smutná (Hesperis tristis), česnek žlutý (Allium flavum),
hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil trojlaločný (Veronica triloba), řebříček panonský
(Achillea pannonica), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), divizna rakouská (Verbascum austriacum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek horský (Allium senescens), mák polní (Papaver argemone), mochna písečná (Potentilla arenaria), rozrazil
klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), sesel sivý (Seseli osseum), hlaváček letní (Adonis
aestivalis), rozrazil polní (Veronica agrestis), mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens),
pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides), kakost krvavý (Geranium sanguineum),
mateřídouška časná (Thymus praecox), slézovec durynský (Lavatera thuringiaca) nebo
strošek pomněnkový (Lappula aquarrosa). Jen vzácně roste v severních lesnatých svazích
prvosenka jarní (Primula veris) nebo violka divotrvárná (Viola mirabilis). V severním svahu
pod mlýnem přetrvává populace orseje blatoucholistého (Ficaria calthifolia). Významné
druhy trav jsou zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata), kostřavou walliskou
(Festuca valesiaca), ostřicí nízkou (Carex humilis), lipnicí cibulkatou ladnou (Poa bulbosa
ssp. pseudoconcina), pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), vousatkou prstnatou
(Botriochloa ischaemum) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).

Zvláště chráněné území Santon bylo v roce 1979 vyhlášeno tak jak orientačně
ukazuje zákres v leteckém snímku. Za vlastní přírodní památku byly vyhlášeny pouze
nejvyšší partie pahorku s tehdy ještě přežívajícími teplomilnými společenstvy. Celá zbývající část byla vyhlášena speciálním ochranným pásmem. Struktura chráněného území
odrážela tehdejší stav přírodního prostředí. V současnosti po provedení rozsáhlých rekonstrukčních zásahů má prakticky celé ochranné pásmo z hlediska přírodních hodnot a
zájmů ochrany přírody stejný význam jako vlastní přírodní památka. V řadě ohledů navíc
7
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tuto nenahraditelně doplňuje. Proto je dnes třeba chápat přírodní památku Santon jako
jednolité území včetně ochranného pásma bez jakéhokoliv členění.

8
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121

PROMĚNY SANTONU

Je zřejmé, že reálná nemožnost zemědělského obdělávání a také pedologické či
klimatické podmínky, podmiňují již dlouhá staletí základní podobu Santonu danou volnými travnatými až skalnatými plochami s jen roztroušenými dřevinami, především keři
nebo lískami obecnými (Corylus avellana). Pouze v dolních partiích severních svahů s
lepšími pedologickými a vláhovými podmínkami lze předpokládat trvalejší vyšší zastoupení stromů. Dlouhodobé absenci lesa nasvědčuje i druhová skladba bylinného patra.
Typické lesní druhy jsou zastoupeny jen minimálně. Třeba na rozdíl od Velkého hájku
nebo severní části Andělky a Čertovky u Šlapanic nedaleko odtud. Je pravděpodobné, že
v uplynulých staletích byl Santon využíván zejména k pastvě. Na druhé straně jsou zajímavé některé historické záznamy, které hovoří o tom, že v dřívějších dobách byl Santon
porostlý hlavně duby (Quercus sp.), habry (Carpinus betulus) a lískovými keři. Těžbou
stromů ubývalo a následně je zmiňováno, že staré stromy se postupně vykácely a mladým se nevěnovala pozornost a k jejich obnově nepřispívala ani pastva dobytka. Proto byl
Santon v té době porostlý keři a travou, stromy jen málo. Jasné je to, že začátkem 19.
století během bitvy u Slavkova byl Santon prakticky zcela zbaven jakékoliv vyšší dřevinné
vegetace a současně byly některé jeho partie zemně upraveny v souvislosti s jeho opevňováním. Pozůstatky tehdejších zákopů lze ve svazích vysledovat dodnes.

Počátky novodobého zalesnění Santonu je třeba spatřovat v letech 1888-1890 kdy
byl v jižních svazích vysázen akát (Robinia pseudoacacia) a ve svazích severních jehličnany (borovice a modříny). V kronice z roku 1922 již jsou zmiňovány krásy Santonu v době
rozkvětu akátu a bezu černého (Sambucus nigra). Další záznamy z místní kroniky hovoří
o výsadbě 6.500 sazenic jehličnanů na jaře 1931 (nejvíce v okolí mlýna a několik také
podél horního úseku pěšiny od obce ke kapličce). V roce 1933 je zase zmiňováno, že akát
na jižních svazích hyne a proto byl učiněn pokus osázet toto místo jehličnany (borovicí a
smrkem), ale pro velké sucho se mnoho stromků neujalo. Patrně až po roce 1945 byly v
jižním svahu východního hřbítku k obci, podél úpatí jižního a jihozápadního svahu pod
kapličkou a podél pěšiny od mlýna k úpatí pahorku provedeny výsadby jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior). Stejně tak došlo tehdy pravděpodobně i k masivním výsadbám šeříku obecného (Syringa vulgaris) v rámci jižního svahu východního hřbítku k obci. Zatímco
9
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vysazené jehličnany se dále nerozšiřovaly, tak akát nebo jasan se začaly spontánně šířit
po celém území.
Jak ukazuje letecký snímek, tak
na pahorku již existovala pouze
úzká podélná enkláva v rámci
vrcholové plošiny a v trase pěšiny
klesající dolů směrem k Bahnerovu mlýnu. Stále ještě jsou patrné volné travnaté či skalnaté plochy (byť již značně omezeného
rozsahu) v prostoru východního,
severovýchodního i severního
hřbítku.
Jak ukazuje letecký snímek, tak
na pahorku existuje daleko rozsáhlejší volné travnaté plochy
oproti roku 1953 (v souvislosti se
snahou o průběžné vyřezávání
bezu a šířícího se akátu). Udržován je celý jižní svah za kapličkou a nejvyšší partie jižního a
jihozápadního svahu pod kapličkou. Svah severní za kapličkou je
patrně značně atakován dřevinami, byť to snímek jednoznačně
neukazuje. Při cestě od mlýna se
muselo od úpatí procházet zapojeným akátovým lesem, než se
vyšlo na vrcholové volné plochy.
Po zbývajícím území je patrná
pouze malá světlina v dolním cípu temene východního hřbítku.
Vše ostatní je již souvisle zarostlé
dřevinami.

Jak ukazuje letecký snímek, tak
pahorek je již v celém rozsahu
zbaven nežádoucích či problematických dřevin. V souvislosti s
pokračující rekonstrukcí jsou patrné i objevující se první světliny
v rámci východního a severního
hřbítku.

10
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Novodobé zalesňovací aktivity na Santonu je třeba považovat za počátek degradace
tohoto přírodního fenoménu. Jak z hlediska biodiverzity, tak z hlediska krajinářského.
Využito bylo 6 hlavních druhů stromů: borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice černá
(Pinus nigra), smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua), jasan ztepilý,
akát a jeden druh keře: šeřík obecný. Roztroušeně pak docházelo v severních svazích
ještě k výsadbám kaštanů – jírovců maďálů (Aesculus hippocastanum). Je otázkou, zda
byly v rámci zalesňovacích aktivit vysazeny i některé z aktuálně se vyskytujících pro tuto
oblast a dané stanovištní podmínky původní druhy stromů. Zejména pokud jde o lípy
(Tilia sp.).

Jak převratných změn doznal
Santon během rekonstrukce
dokládá i porovnání pohledu
nahoru ke kapličce od jihovýchodu (od v publikaci zmiňovaného břeku při silnici klesající
dolů do Tvarožné).

Je zřejmé, že historická podoba volných travnatých až skalnatých ploch
s jen roztroušenými dřevinami poskytovala optimální
podmínky pro rozvoj teplomilných rostlinných společenstev. Ale již v roce 1953 byly volnější plochy zastoupeny ve značně omezeném rozsahu. Přetrvávaly ještě na temeni východního hřbítku, v minimálních fragmentech severního a severovýchodního hřbítku v rámci severních svahů nebo ve vrcholových
partiích pahorku. Ale i tato největší plocha přetrvávajícího bezlesí již byla tvořena jen úzkou podélnou enklávou v rámci vrcholové plošiny. Akát s bezem černým již vystupoval až
k její hraně. Zcela prostý dřevinného patra byl i severní svah pod mlýnem. Během dalších
desetiletí pokračovalo samovolné rozšiřování akátu i jasanu ztepilého, kořenovými výhony i vysazeného šeříku obecného. Všude se spontánně rozrůstaly původní keřové porosty. Koncem 80. let 20. století již byly volné plochy v podstatě na pokraji úplného zániku.
Santon byl víceméně souvisle porostlý dřevinami – jakýmsi pseudolesem. Volné plochy
přetrvávaly prakticky již jen v rámci nejvyšších vrcholových partií a ve svahu pod mlýnem. I tak poskytovaly alespoň nějaké možnosti k přežívání teplomilné květeny. Byť již ve
značně omezeném druhovém spektru a početně oslabených populací. Zdejší památná
teplomilná květena se začala ocítat na pokraji zániku.
11
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122

REKONSTRUKCE

Před rokem 1995 byly ve vrcholových partiích Santonu v okolí kapličky prováděny
biotechnické zásahy ve věci odstraňování cizirodého akátu (Robinia pseudoacacia), případně bezu černého (Sambucus nigra) patrně jen příležitostně. S ohledem na absenci
ošetřování řezných ploch herbicidem proti následnému zmlazování však byly problematické a situace se zásadním způsobem stále příliš a především perspektivně neměnila
(nezlepšovala). Následná rychlá obnova zmlazujících dřevin vedla rychle k opětovnému
nastolování výchozího stavu. Neefektivní odstraňování akátu pak jistě vedlo i k urychlování jeho dalšího spontánního rozšiřování kořenovými výmladky.
Novodobé zásadní rekonstrukční zásahy byly na Santonu zahájeny v roce 1995.
Bylo jasné, že jedině radikálně, systematicky a efektivně prováděné zásahy mohou vést k
obnově zdejších přírodních hodnot. V souvislosti s památnou teplomilnou flórou totiž
akutně hrozilo nebezpečí z prodlení a navíc bylo nezbytné, aby byl výsledný stav maximálně perspektivní do budoucna. V první fázi bylo v letech 1995-1998 přistoupeno k
postupnému plošnému odstraňování cizorodého akátu s keřovými podrosty bezu černého. Současně bylo hned od roku 1996 přistupováno systematicky k průběžné eliminaci
jejich následného zmlazování. Až v letech 2003-2004 dospěla situace eliminace zmlazování do takové fáze, že bylo možné postupně se zaměřit i na nezbytné redukce dalších
problematických druhů dřevin. Pozornost byla soustředěna především na postupnou redukci jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a šeříku obecného (Syringa vulgaris) a v neposlední řadě také na postupné provádění jakýchsi všeobecných probírek dřevin s cílem
stabilizovat travnaté či skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami. Tedy s cílem postupného dosažení cílového prostorového rozmístění dřevin.
V roce 2003 byl v dolních partiích jižního svahu pod kapličkou odstraněn mimořádně hustý nálet mladého jasanu ztepilého, v jeho jihovýchodním cípu pak byla provedena první etapa redukce šeříkových porostů. V dolních partiích svahu jihozápadního
bylo zahájeno odstraňování vzrostlého jasanu. Od zapojených bezových porostů byla
uvolněna skalka při úpatí pahorku vlevo podél pěšiny od mlýna. Po temeni východního
hřbítku byla zahájena redukce porostů šeříku obecného. V roce 2004 byla po většině severních svahů provedena základní eliminace rozvíjejícího se náletu, podél horní hrany
severního svahu pod mlýnem byl odstraněn souvislý porost cizorodého pámelníku bílého
(Symphoricarpos rivularis), na temeni severního hřbítku dolů k potoku byla provedena
základní všeobecná probírka dřevin ve prospěch uvolnění ploch s přežívajícími fragmenty
teplomilných společenstev, v jižním svahu pod kapličkou bylo dokončeno odstranění náletové monokultury mladého jasanu a bylo pokračováno v kácení vzrostlých stromů.
V roce 2005 bylo v jižním svahu východního hřbítku pokračováno v další redukci šeříkových porostů, jejichž redukce byla současně ukončena v jihovýchodním cípu jižního
svahu pod kapličkou s následným dokončením kácení vzrostlých jasanů po celém obvodu pahorku. V roce 2008 byla provedena další etapa redukce šeříku obecného v jižním
svahu východního hřbítku s následným kácením uvolněných vzrostlých jasanů. Vzrostlé
zpravidla prosychající jasany byly káceny rovněž vlevo podél pěšiny a horní hrany severního svahu mezi mlýnem a úpatím pahorku. Druhá etapa všeobecné probírky dřevin pak
byla provedena v rámci severního hřbítku k potoku.
V roce 2009 bylo pokračováno v redukci šeříkových porostů v jižním svahu východního hřbítku, kde bylo rovněž dokončeno kácení vzrostlého jasanu ztepilého. Po severovýchodním hřbítku bylo započato s postupným odstraňováním vzrostlých borovic.
V dolních partiích severního svahu pod mlýnem byla provedena první etapa redukce náletových a keřových porostů ve prospěch zdejší populace orseje blatoucholistého (Ficaria
calthifolia). V horních partiích severních svahů mezi trasou elektrovodu a úpatím pahorku a dále pod pěšinou od mlýna stoupající nahoru ke kapličce pak byla prováděna všeobecná probírka dřevin ve prospěch nastolení cílého stavu dřevinného patra. Během těchto prací byly uvolněny zdejší statné dříny, skupina vzrostlých babyk, vzácné jilmy
12
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polní, ojedinělý jilm horský, letité hlohy a řešetláky, vysazené klokoče a bohaté porosty
skalníku černoplodého s brslenem bradavičnatým.

Plochy v nejvyšších partiích severních
svahů ošetřované všeobecnými probírkami dřevin mají před zásahy víceméně stejný charakter. Bujná a jen obtížně prostupná „vegetační džungle“.

13
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Dosažený stav všeobecnou probírkou ošetřované plochy
v horních partiích severního hřbítku k potoku v roce 2008.

K úplnému dokončení ještě zbývá
odstranit mohutné černé borovice

Uvolnění jedinečných porostů
skalníku černoplodého

14
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Dosažený stav všeobecnou probírkou ošetřované plochy
v horních partiích severního svahu pod pěšinou od mlýna stoupající nahoru ke kapličce
v roce 2009.

Uvolněná
skalka

15
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Dosažený stav všeobecnou probírkou ošetřované
plochy v horních partiích severního svahu mezi trasou
elektrovodu a úpatím pahorku
v roce 2009.

Po všeobecné probírce náletového
porostu v dolních partiích severního
svahu pod mlýnem v roce 2009 v
místech výskytu ojedinělé populace
orseje blatoucholistého.

16
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Kácení jasanu ztepilého podél pěšiny od bývalého
mlýna k úpatí pahorku v roce 2008.

17
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Kácení jasanu ztepilého v jižním
svahu východního hřbítku k obci
v roce 2008.

18
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Postupná redukce šeříkových porostů v
jižním svahu východního hřbítku k obci v
letech 2008-2009.
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Na podzim 2009 byl v rámci managementu uvolněn průhled na
pomníček padlým v roce 1805
v bitvě u Slavkova podél hlavní
pěšiny od obce stoupající nahoru
ke kapličce

Ruční individuální odstranění hustě obrážejících
šeříkových porostů bylo v souvislosti s nepromyšleným mechanickým sekáním v minulosti
(navíc bez jakéhokoliv ošetření v neprospěch
soustavného zmlazování) značně pracné

20
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Od roku 1999 je na Santonu prováděna systematická údržba travobylinných porostů až dvojnásobným kosením s odstraňováním biomasy. Kosené plochy se postupně
v souvislosti s redukcí dřevin zvětšovaly. Ještě v roce 2003 šlo jen o nejvyšší partie svahů
v okolí kapličky. V roce 2004 došlo poprvé na prostor skalky při úpatí pahorku ze směru
od mlýna a dolní partie jihozápadního svahu pod kapličkou. Od roku 2005 je pravidelně
kosen i celý jižní svah. V roce 2007 byl poprvé pokosen jihovýchodní cíp jižního svahu
pod kapličkou a v roce 2008 bylo provedeno
poprvé pokosení většiny plochy severně podél
pěšiny od mlýna k úpatí pahorku. V roce 2009
došlo poprvé na celou plochu severní louky pod
mlýnem a také na uvolněné plochy jižního svahu východního hřbítku k obci.

Kosení svahů pahorku

21
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VÝSLEDKY REKONSTRUKCE

Realizace mnohaleté rekonstrukce vedla k až nečekaným pozitivním dopadům na
biotu a krajinný ráz Santonu a většina rozsáhlého území je dnes z hlediska zájmů ochrany přírody stabilizována. Po celém území došlo k zásadní proměně krajinného rázu spočívající především v obecné diverzifikaci prostředí, ve zviditelnění rozmanitosti dřevin
malebné především koncem vegetačního období v souvislosti se zbarvováním olistění a
v celkovém krajinářském zhodnocení tohoto členitého malebného území. Nejen v rámci
interiérových zákoutí ale také v souvislosti s pohledy na Santon z okolí či naopak rozhledy a výhledy do jeho okolí. V území bylo uvolněno několik mohutných letitých stromů,
které dnes dotváří zdejší krajinný ráz jako nepřehlédnutelné dominanty ještě před několika lety „utopené“ v porostech akátu a jasanu. Cizorodé druhy dřevin byly z rozhodující
části z celého území zcela odstraněny a situace v tomto směru tedy zásadním způsobem
stabilizována. Probírky a redukce dřevin vedly k uvolnění a podpoře cenných druhů dřevin, k uvolnění volných travnatých či skalnatých ploch s cennými teplomilnými společenstvy. Zvláště ve svazích pahorku, ale významně také v rámci východního hřbítku, severního svahu pod mlýnem, vlevo podél pěšiny od mlýna k úpatí pahorku nebo v rámci severního hřbítku dolů k potoku. Všechny uvedené plochy byly před zahájením rekonstrukčních zásahů zpravidla na pokraji úplného zániku v souvislosti s plošnými a bujnými zárůsty dřevinami. Teplomilná společenstva byla značně degradována, jejich
druhová rozmanitost již byla minimální.
Zcela mimořádně pozitivní dopady měly
doposud provedené rekonstrukční zásahy
na zdejší teplomilnou flóru. Je třeba připomenout, že se ani v náznacích nenaplnily žádné pesimistické scénáře jak z hlediska zmlazování odstraňovaných dřevin, tak
z hlediska vývoje travobylinných porostů
v radikálně uvolněných, původně prakticky
holých, plochách po odstraňovaných dřevinách. Bezprostřední bodové aplikace
herbicidu na pařez se ukázaly jako dostatečně efektivní a také opakované kosení
uvolněných ploch s počínající sukcesí pionýrských druhů rostlin směřovalo relativně
rychle ke kýženému cíli.

Kosení plochy podél pěšiny od mlýna
k úpatí pahorku

22
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Kosení severní louky pod
mlýnem
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SOUČASNOST

Přes uvedené pozitivní dopady realizovaného managementu se v území stále projevují některé negativní jevy. V severních svazích dochází k soustavným spontánním náletům semen problematického jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Mimořádně znehodnocená je v důsledku neodborného ošetřování trasa elektrovodu pod mlýnem. Severní svah
pod mlýnem je neustále atakován spontánními nálety semen javorů (Acer sp.), jasanů
nebo dokonce cizorodého javoru jasanolistého (Acer negundo). Překvapivě není území
dodnes v dolních zalesněných partiích svahů ještě atakováno cizorodou netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). Podobně jako je tomu na nedaleké Velatické stráni. 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. Přes
již mnohaleté neobyčejně rozsáhlé rekonstrukční zásahy ještě nejsou práce u konce. Především je třeba ještě dokončit práce v jižním svahu východního hřbítku, v horních partiích severního svahu mezi mlýnem a úpatím pahorku nebo v horních partiích severovýchodního hřbítku nad hřištěm. V případě obou skalnatých hřbítků v severních svazích je
nanejvýš nutné i odstranění starých borovic lesní (Pinus sylvestris) i černých (Pinus nigra), které způsobují přílišné zastínění a negativně působí masivním opadáváním obtížně
rozložitelných jehlic.
23
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PAMÁTNÝ SANTON

Geomorfologicky členité okolí Santonu bylo osídleno již od paleolitu pravěkými
lidmi před více než 25.000 lety. Nejstarší přímé osídlení Santonu lze klást snad již do
eneolitu. Nejbohatší nálezy však spadají do starší doby bronzové, kdy byl osídlen jako
výšinné sídliště lidem únětické kultury. Nevíme, zdali byl již tehdy Santon opevněn, ale
nelze to zcela vyloučit, neboť v této době se na jižní Moravě začínají objevovat únětická
výšinná sídliště ve větších počtech. V neolitu před 6-7 tisíci lety se v prostoru kopečku
usadili první zemědělci. První písemná zmínka o dnešní obci Tvarožná ležící při úpatí
Santonu pochází z roku 1288.
Na vrcholu pahorku Santonu je dnes charakteristická kaplička dokreslující jeho
krajinný ráz. Během baroka v 17. století dominovala vrcholu tzv. poklona (kamenná
stavba podobná Božím mukám) se zpodobněním Panny Marie Sněžné. Jak dokládají historické dokumenty tak šlo o projev úcty a vděčnosti za navrácené zdraví. K výstavbě došlo spontánně z iniciativy prostých lidí, kteří uvěřili, že voda vyvěrající na severním úpatí
Santonu má „zázračné“ léčivé účinky. Někdy začátkem 18. století byla poklona nahrazena dřevěnou kapličkou Panny Marie Sněžné na kamenných základech. Stržena byla
v roce 1805 při opevňování Santonu v souvislosti s bitvou u Slavkova. Půdorys dřevěné
kaple byl patrně totožný s půdorysem stávající zděné kaple. Ta byla na Santonu obnovena nejspíše v letech 1837-1838.

Kaplička na Santonu je v posledních letech opět místem poutní duchovní slavnosti
(Tvaroženské pouti) konané každoročně první neděli po 5. srpnu (v den svátku Panny
marie Sněžné). Počátky zdejší poutní tradice je třeba hledat v baroku někdy v letech
1650-1700. Bezprostředním impulsem byla „zázračná“ uzdravení lidí, kteří si omyli oči
vodou ze studánky vyvěrající při severním úpatí pahorku.
24
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Z pěšiny vedoucí od bývalého mlýna k úpatí pahorku

Z pěšiny vedoucí nahoru
ke kapličce od objektu
bývalé drůbežárny
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Hlavní pěšinou od obce nahoru ke
kapličce procházíme „šeříkovým tunelem“

Podél pěšiny je zbudován pomníček padlým v roce
1805 v bitvě u Slavkova
26
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Santon je nedílnou součástí rozsáhlé oblasti památkové zóny Slakovské bojiště.
Oblasti, ve které došlo 2. prosince roku 1805 k bitvě tří císařů – bitvě u Slavkova. Santon
byl v době bitvy obsazen pěším plukem francouzské armády s osmnácti těžkými děly a
ohrazen (opevněn) třemi liniemi zákopů. Od roku 1984 se konají na poli jižně pod Santonem v rámci vzpomínkových akcí ukázky bojových akcí (rekonstrukce). Po roce 1989 se
akce rychle rozrůstaly a dnes již jde o vysoce navštěvované akce. V roce 1988 byla na
vrcholové plošině pahorku instalována kopie děla použitého během bitvy.

Dnes kopii děla na vrcholu Santonu nenajdeme. Pro neustálé ničení vandaly
muselo být přemíštěno dolů do obce.

Při hlavní pěšině nahoru, s typickým „tunelem“ z lemujících šeříkových porostů,
ke kapličce od obce je zbudován pomníček padlým. Dodnes jsou na Santonu patrné terénní úpravy během jeho opevňování v roce 1805. Bývalé zákopy mají dnes podobu jen
jakýchsi stupňů, patrných v nemalých délkách v rámci jižního až jihozápadního svahu
pod kapličkou. Zvláště po pokosení travnatých ploch tyto tvary vynikají.
27
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PĚŠINAMI

Po rozsáhlém území Santonu se lze pěšmo pohybovat po některých pěšinách, které
vedou všemi nejkrásnějšími a nejcennějšími místy. Za zvláště působivý lze označit úsek
stoupající nahoru ke kapličce ze směru od bývalého mlýna nebo pěšinu vedoucí po temeni dlouhého východního hřbítku. Při toulkách zdejšími pěšinami lze během jara spatřit
naprostou většinu všech významných či charakteristických druhů rostlin. Zpravidla není
vůbec třeba z těchto tras vybočovat. Kouzlo zdejších pěšin spočívá právě v tom, že se při
vycházkách pohybujeme přímo mezi rozkvetlými teplomilnými trávníky. Mnohé z těch
nejcennějších a nejkrásnějších druhů každoročně vykvétají přímo podél nich.

Pěšina od mlýna stoupající nahoru ke kapličce je po celé jaro lemována nejrůznějšími kvetoucími rostlinami.

28
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Ještě před příchodem pěšinou od bývalého Bahnerova
mlýna k úpatí pahorku se
nám naskýtají působivé malebné průhledy na kapličku nebo výhledy do okolí přes hranu
severního svahu.

29
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Hlavní přístupová pěšina na vrchol pahorku ke kapličce od obce vede tradičně jihovýchodním úpatím. Závěrečný úsek býval značně strmý a obtížně schůdný. Proto zde
byly v roce 1926 osazeny kamenné schody a následně v roce 1931 byl ještě tento úsek
upraven do mírněji stoupajících serpentin. Podobně byla v roce 1934 serpentinovitě
upravena i výstupová pěšina ze směru od mlýna. Nejmladší výstupovou trasou ke kapličce je pěšinka od bývalého objektu drůbežárny na rozhraní jižního a jihozápadního svahu
pod kapličkou.

Mimořádně malebná je od začátku jara do
konce podzimu
pěšina procházející temenem
východního
hřbítku

Počátek zbarvování brslenů bradavičnatých bohatě lemujících pěšinu

30

Šlapanické slepence

127

PAHOREK

Svahy hlavního pahorku Santonu s charakteristickou kapličkou na historicky
srovnaném vrcholu mají dnes podobu rozsáhlých volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami. Převážně keři a jen ojedinělými stromy. Ještě před zahájením rozsáhlé
rekonstrukce však tomu bylo zcela jinak. Prakticky až k horní hraně vrcholové plošiny
zasahovaly samovolně se rozšiřující porosty cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) s
podrostem keřů bezu černého (Sambucus nigra). Kam až akát s bezem tehdy zasahoval je
dobře patrné po každoročním pokosení podle dobře viditelných pařezů a pařízků, kterých
sice pomalu úbývá, ale jejich definitivní přírozený rozklad bude ještě nějakou dobu trvat.
V dolních partiích jižního i jihozápadního svahu pod kapličkou se pak ještě přidával
vzrostlý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). S výjimkou samotného vrcholu šlo o zapojený
lesní porost s jen minimálně pestrým bylinným patrem.

V tomto úseku pěšiny od bývalého mlýna se ještě před
rekonstrukcí v polovině 90. let
minulého století procházelo
zapojeným akátovým lesem s
bujným podrostem bezu černého.
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Z vrcholu nebývaly v době vegetace ani žádné daleké výhledy do okolí jako je tomu
dnes. Ba ani kaplička nebyla z okolí Santonu zcela viditelná. Z nejrůznějších směrů pohledu vykukovala zpravidla jen střecha či věžička. Dnes je kaplička viditelná z širokého
mnohakilometrového okolí a je nepominutelným krajinným prvkem celé oblasti. Pahorek
je jádrovou částí celého rozsáhlého chráněného území s výskytem
desítek významných rostlinných
druhů. Od samotného počátku
jara až do léta je tu možné sledovat postupný rozvoj květeny. V
mnoha případech v mimořádných
počtech nebo neobyčejně malebných kombinacích.

Jižní svah za kapličkou
V krátkém jižním svahu za kapličkou jsou rozptýleny hlavně keře brslenu
evropského (Euonymus europaeus). Každoročně zde velmi početně rozkvétají divizny fialové (Verbascum phoeniceum), večernice smutné (Hesperis tristis) nebo divizny rakouské (Verbascum austriacum). Z dalších významných druhů lze jmenovat kosatec nízký (Iris pumila), mák polní (Argemone
papaver) nebo pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides).
Podél horní hrany je pak charakteristický pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus).
Společné porosty večernice smutné
a divizny fialové
Početnost večernic zde bývá velmi
vysoká
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Kosatec nízký

Porosty divizny rakouské

V dlouhém severním svahu za kapličkou jsou rozptýleny hlavně keře brslenu evropského a růže šípkové (Rosa canina).

Po prvním jarním
mozaikovitém
pokosení svahu
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Pravidelně zde vykvétají večernice smutné, kopretiny okoličnaté
(Pyrethrum
corymbosum),
pryšce
mnohobarevné, trýzele rozvětvené
(Erysimum diffusum) nebo slézovce
durynské (Lavatera thuringiaca). Původní monokulturní porosty ovsíku
vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) s
plošnými ohnisky kopřivy dvoudomé
(Urtica dioica) v důsledku pravidelného kosení s odstraňováním biomasy se pomalu proměňují v druhově pestřejší porosty s vyšším zastoupením kostřav (Festuca sp.).

Obsekané polykormony
kopretiny okoličnaté
Ani v severním svahu nechybí večernice

Bohatě tu vykvétají porosty pryšce mnohobarevného
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V rozlehlém jižním svahu pod kapličkou jsou v dolní polovině bohaté keřové porosty ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) a řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus) s vtroušeným skalníkem (Cotoneaster sp.) nebo hlohem (Crataegus sp.).

Jihozápadní
cíp svahu

Nejvyšší partie jižního svahu hostí
zvláště cenná teplomilná společenstva.

Začátkem jara

Po pokosení
koncem léta
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V nejvyšších horních partiích bývá hojná večernice smutná, divizna fialová nebo
pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus). V dolní polovině svahů pak zaujmou bohaté
porosty trýzele rozvětveného (Erysimum diffusum), pravidelný výskyt hlaváčku letního
(Adonis aestivalis), modřence chocholatého (Muscari comosum) nebo máku polního (Papaver argemone). V jihovýchodním
cípu se zcela nově objevily rostliny
statného a atraktivního velkokvětého slézu lesního (Malva sylvestris). Původně jednoznačně dominující ovsík vyvýšený je mnohde
pomalu nahrazován nápadně kvetoucí strdivkou sedmihradskou
(Melica transsilvanica).
Porosty večernice smutné bývají v
nejvyšších partiích jižního svahu
nejbohatší v rámci celého Santonu
(v některých letech zde rozkvétá
více než 300-400 rostlin). Početně se
k nim přidružuje i divizna fialová.

V posledních letech se v horních a středních partiích jižního svahu šíří porosty
kozince vičencovitého.

36

Šlapanické slepence

Po svahu se šíří porosty
strdivky sedmihradské
S příchodem jara rozkvetou v dolních partiích jižního svahu tisíce hlavně bíle kvetoucích
violek vonných.

Početnost hlaváčku letního se
v dolních partiích jižního svahu
stále zvyšuje
Rozkvetlé porosty
máku polního
ve středních partiích
jižního svahu

Dolní
jihozápadní cíp
jižního svahu
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V dolním jihozápadním cípu jižního svahu je druhově pestré pionýrské společenstvo obnažených půd. Mimo jiné s
hlaváčkem letním, modřencem chocholatým, trýzelem rozvětveným, diviznou
fialovou nebo česnekem žlutým.

Kvetoucí sléz lesní s porosty trýzele rozvětveného v dolním jihovýchodním cípu jižního svahu

Bohaté porosty trýzele rozvětveného jsou v
dolním jihovýchodním cípu v posledních letech
pravidlem

Interér porostů v dolním
jihovýchodním cípu jižního
svahu s patrnými rostlinami modřence chocholatého (v popředí) a porosty
trýzele rozvětveného (v
pozadí)
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V rozlehlém jihozápadním svahu pod kapličkou jsou zastoupeny keře více jen
v jihovýchodním dolním cípu – zejména řešetláky počistivé.
Při příchodu k úpatí pahorku
od bývalého mlýna nás
vpravo od pěšiny výše ve
svahu zaujme osamocený
javor klen. Původně „utopený“ stromek v akátině je
dnes v plném rozvoji a charakteristickou dominantou.

Jihozápadní svah je
charakterizován především
rozsáhlým terénním zářezem s obnaženým slepencovým podložím v jeho středních partiích. Snad jde o pozůstatek činnosti francouzské armády během bitvy u Slavkova.

Nad horní hrannou terénního zářezu jsou
nejbohatší porosty kosatce nízkého na Santonu, které se navíc pomalu rozšiřují. Nápadné a již z velké dálky nepřehlédnutelné
během jarního rozkvětu.
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V nejvyšších partiích svahu bývá hojná večernice smutná, divizna fialová nebo
pryskyřník ilyrský. V dolní polovině svahu pak zaujmou bohaté porosty šedivky šedé
(Berteroa incana) nebo velkých žlutokvětých divizen (Verbascum sp.) nebo divizny rakouské (Verbascum austriacum). V počátcích jara jsou rozsáhlé plochy bohatě porostlé
drobným jarními efemery včetně početného zastoupení pochybku prodlouženého (Androsace elongata) nebo se stálým
zvyšováním početnosti lomikamene trojprstého (Saxifraga
tridactylites). Původně jednoznačně dominující ovsík vyvýšený je dnes po velkých plochách již nahrazen nápadně
kvetoucí strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).

V nejvyšších partiích jihozápadního svahu rozkvétají
nejbohatší porosty divizny
fialové na Santonu.
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I v dolních partiích jihozápadního
svahu každoročně rozkvétají desítky včernic smutných.

Charakteristické pro střední a dolní partie
svahu bývají každoročně bohaté porosty bílé
šedivky obecné.

Po značných plochách jihozápadního svahu již dominuje strdivka sedmihradská. Typické pro
dolní partie jsou porosty statných
velkokvětých žlutých divizen.
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Ve středních partiích jihozápadního svahu nechybí aní porosty divizny rakouské.
Ani zarovnaný intenzivně návštěvníky sešlapávaný vrchol Santonu není z hlediska
zdejší teplomilné květeny nezajímavý. Na samém počátku jara – počátku vegetace jsou
typické stříbřité ojíněné porosty pryskyřníku ilyrského. Poněkud později se objevují porosty sněhobílého snědku Kochova (Ornithogalum kochii),
následuje rozvoj rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata), čistce přímého (Stachys
recta) a začátkem června zde
rozkvétá hned vedle kapličky i
porost kozince vičencovitého.
Porosty pryskyřníku ilyrského
Porosty snědku Kochova
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Charakteristické
porosty čistce přímého

Porosty
rozrazilu rozprostřeného

Porost kozince vičencovitého

Především vlevo podél pěšiny stoupající nahoru ke kapličce ze směru od bývalého
mlýna jsou bohaté keřové porosty se skalníkem (Cotoneaster sp.), hlohem (Crataegus
sp.), brslenem bradavičnatým (Euonymus verrucosa)
nebo růží šípkovou (Rosa
canina). Z hlediska květeny
jde podobně jako v případě
pěšiny procházející temenem
východního hřbítku o mimořádně malebné místo po celé
délce stoupání od úpatí až k
vrcholové plošině.
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Porosty česneku žlutého vpravo podél pěšiny v dolních partiích svahu.

Charakteristické jsou podél
pěšiny porosty drobných žlutě kvetoucích rozchodníků (Sedum sp.) a
fialových mateřídoušek (Thymus sp.).
Bohatě jsou zastoupeny hvozdíky
(Dianthus sp.), česneky žluté (Allium
flavum) nebo chrpy chlumní (Cyanus
triumfettii). Vzácnosti je pravidelný
výskyt zvonku boloňského (Campanula bononiensis).

Mimořádně malebnou plochu teplomilných porostů
míjíme vpravo těsně podél
pěšiny zhruba uprostřed
svahu. Například s bohatými porosty kostřavy walliské, rozchodníků nebo mateřídoušek.
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Neméně malebný je drobný skalní výchoz vlevo
těsně podél nahoru stoupající pěšiny ve vyšších
partiích svahu. Za pozornost stojí především bohatý porost chrpy chlumní,
ale jistě i nebývalá malebnost porostů během
jara.

Nejbohatší porost chrpy chlumní na
Santonu
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Malebný rozkvět
skalního výchozu
v horních partiích
svahu.

Dne 5.6.2008

Dne 12.6.2008

Botanicky zvláště cenným
místem nejen pahorku, ale celého
Santonu, je skalka (skalní výchoz)
v úpatí svahu vlevo podél pěšiny
od mlýna. Každoročně tu rozkvétají především druhově pestré a
neobvykle bohaté porosty drobných jarních efemér. Mimo jiné se
tu objevují nejbohatší porosty lomikamene trojprstého (Saxifraga
tridactylites) na Santonu. Zastoupen je i pochybek prodloužený
(Androsace elongata), divizna fialová nebo trýzel rozvětvený.
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Prostor skalky je charakteristický
především neobyčejně bohatými
porosty drobných jarních efemér
začátkem vegetačního období.

Dobře patrné světlé plochy odkvetlých efemér.

Porosty trýzele rozvětveného

Kvetoucí divizny fialové

Bohaté porosty
odkvetlé mochny stříbrné
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128 ČAS VEČERNIC
Pokud chcete spatřit v plné kráse jeden ze symbolů Santonu, tak je třeba se nahoru ke kapličce vypravit v posledním týdnu dubna. Právě tehdy zde v horních partiích
všech svahů každoročně vykvétají stovky zajímavých a neobvyklých rostlin. Jde o večernice smutné (Hesperis tristis) řazené dnes mezi naše silně ohrožené druhy rostlin. V některých letech jejich počet přesahuje úctyhodný tisíc jedinců. Protože jde o bylinu dvouletou, tak její početnost může každým rokem více nebo méně kolísat. Navíc je třeba opatrně postupovat při každoročním kosení zdejších travobylinných porostů. V maximálním
rozsahu je třeba rostliny nechávat dozrávat. Vysemeňovat a tak průběžně doplňovat zásobu semen. V opačném případě by mohl tento druh ze Santonu velmi rychle zcela vymizet. I proto jsou během prvního kosení koncem jara plochy s jejich nejvyšším zastoupením ponechávány a po zbývajících plochách je snaha maximum rostlin obsékat.
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Večernice jsou ze Santonu uváděny již v první polovině minulého století. Po roce
1960 se však již v souvislosti se značným zárůstem původně volných prosluněných
ploch ve výsledcích botanických průzkumů neobjevovaly. Stejně jako jiné druhy zde musela večernice po celá desetiletí stále
nepozorovaně přežívat. Novodobě byla
zaznamenána až v roce 1995. Následně
se početnost rostlin rychle zvyšovala v
souvislosti s pokračující rekonstrukcí
pahorku. Není u nás mnoho míst, kde
jich lze spatřit takové množství a navíc
v tak nebývalé hustotě. Některé vrcholové partie Santonu jimi bývají v některých letech doslova posety. Večernice
rostou i na nedaleké Velatické stráni.
Výhradně v nejvyšších partiích všech
zdejších čtyř hřbetů. I zde jich kvetou
každým rokem stovky a stovky, ale díky
zdejším podmínkám nejde o tak nápadný projev jako v okolí kapličky na Santonu.
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129 PRYSKYŘNÍK ILYRSKÝ
Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) je tradiční ozdobou Santonu uváděnou
botaniky již v první polovině 20. století. Je zařazen mezi naše zvláště chráněné druhy
rostlin jako silně ohrožený. V posledních letech není na Santonu této rostlině přáno.
V roce 2007 zde nevykvetla v důsledku abnormálně suchého jara prakticky žádná rostlina, všechny zaschly. V roce 2008 se během
druhé květnové dekády, kdy zde bývá hlavní
doba kvetení, neobjevilo více než 150 kvetoucích rostlin. Naproti tomu jarní v terénu
dobře patrné počínající porosty tohoto druhu
jsou ve vyšších partiích pahorku nemálo rozsáhlé každoročně a občas jsou nacházeny i
nové polykormony mimo tradiční výskytiště.
Zcela výjimečným byl v okolí kapličky rok
2004, kdy zde rozkvetly neuvěřitelné tisíce
rostlin. Snad se zase někdy dočkáme této
úžasné podívané. Ani na hlavních jihomoravských stepních lokalitách tohoto teplomilného druhu totiž
nebývá nějak zvláště
početný.
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Pryskyřník ilyrský roste i v některých dalších územích, ale zpravidla v jen minimálních počtech. Ve východním svahu hlavního pahorku Horky, v západní světlině Velkého hájku a na třech místech Andělky a Čertovky: přímo na Andělce, podél horní hrany
svahů na Puštoru a ve volných plochách u parku. Z minulosti jsou ještě informace ze
strání nad Velaticemi.
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130 DIVIZNY
Pro pahorek Santonu jsou dnes charakteristické bohaté porosty více druhů statných divizen, které jsou v době květu natolik nápadné a již z dálky viditelné, že jen ztěží
je může někdo přehlédnout. Nebylo tomu však vždy. Ještě během první poloviny minulého století nebyly ze Santonu botaniky divizny uváděny vůbec. Až po roce 1960 zde byla
registrována divizna fialová (Verbascum phoeniceum) zařazená mezi naše ohrožené zvláště
chráněné druhy rostlin. Její početnost však zde patrně nebývala vysoká, protože volné
prosluněné plochy, na které je tento druh vázán zde byly v souvislosti s pokračujícím
spontánním rozvojem cizorodého akátu a dalších problematických druhů dřevin jen minimální a navíc se stále zmenšovaly. Stovky a
stovky fialových divizen dnes každoročně rozkvétají po většině svahů pahorku s těžištěm
v jejich vyšších partiích. Pro návštěvu je nejlépe zvolit termín někdy kolem 10. května.
S diviznami se můžeme setkat i v severním
svahu pod mlýnem nebo vlevo podél pěšiny od
mlýna k úpatí pahorku. Divizna fialová roste i
v některých dalších územích, ale jen nehojně.
Řádově desítky rostlin se vyskytují v západní
světlině Velkého hájku nebo jižním svahu
hlavního pahorku Horky. V minulosti také na
Puštoru na Andělce a Čertovce.
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Ještě v roce 1995, tedy těsně před zahájením rozsáhlé rekonstrukce vegetačního
krytu Santonu, tu nebylo možné spatřit jedinou žlutě kvetoucí diviznu. Dnes jsou jejich
porosty pro pahorek každoročně charakteristické. Dokonce ve čtyřech druzích. Jde o diviznu velkokvětou (Verbasum densiflorum), malokvětou (Verbascum thapsus) a sápovitou
(Verbascum phlomoides) s nápadnými velkými žlutými květy a větvenou diviznu rakouskou (Verbascum austriacum) s velmi četnými drobnějšími květy. Bohaté porosty „velkokvětých“ druhů bývají v posledních letech v nižších
partiích jihozápadního svahu pod kapličkou. Rozkvétají zde až koncem jara a začátkem léta, nejvíce od
20. června do poloviny července. V ostatních územích
jde spíše o vzácné druhy rostlin vyskytující se spíše
jednotlivě, maximálně v menších skupinkách. Jistě
není nezajímavé, že uvedené tři druhy statných mohutných „velkokvětých“ divizen nejsou bylinami vytrvalými, ale bylinami dvouletými. Na rozdíl od divizny
rakouské a fialové, které jsou trvalkami.
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131 ZVONEK BOLOŇSKÝ
Zvonek boloňský (Campanula bononiensis) byl poprvé na Santonu nalezen v roce
2004 podél pěšiny ze směru od mlýna stoupající nahoru ke kapličce. Nepochybně v přímé
souvislosti s prováděnými zásadními rekonstrukčními zásahy. Jde o zvláště chráněný
druh zařazený v kategorii ohrožených. Podél pěšiny rostou zvonky dodnes, ale vždy jen do několika jedinců. Naproti tomu se po několika letech
objevily na dalším místě. Tentokrát vlevo podél
pěšiny vedoucí od mlýna k úpatí pahorku a zde
jich v některých letech vykvétá až několik desítek. Na druhé straně počet kvetoucích rostlin
každoročně značně kolísá. Třeba podél pěšiny od
mlýna byly v roce 2008 pouhé tři kvetoucí rostliny. Zvonek boloňský rozkvétá na Santonu během
druhé červencové dekády. V ostatních územích
se dnes zvonek boloňský nevyskytuje. Z minulosti je uváděn ze strání nad Velaticemi.

56

Šlapanické slepence

132 SLÉZY
Nikde ve zdejších územích není uváděn výskyt slézů. Jen s výjimkou okolí Velkého
hájku, kde byl v roce 1992 uváděn slézovec durynský (Lavatera thuringiaca). V roce 1964
pak byl ještě z Velatické stráně uváděn sléz lesní (Malva sylvestris). Na Santonu je zase
od roku 1995 uváděn drobný a nenápadný sléz přehlížený (Malva neglecta). Tento druh
se nám ovšem na Santonu za posledních zhruba 10 let nikdy nepodařilo nalézt, ale již v
roce 2000 byly registrovány první statné a nápadné kvetoucí rostliny slézu durynského v
horních partiích severního svahu za kapličkou. Dnes jich zde každoročně bývá až několik
desítek a soustavně se rozšiřují. Více dalších rostlin pak lze objevit ještě podél horní hrany severního svahu mezi mlýnem a úpatím pahorku. Na Santonu rostou slézovce až přes
metr vysoké, s velikými květy bílého až růžového zbarvení. Zvláště během první poloviny
července bývají každoroční ozdobou zdejší přírody. Na Červeném seznamu naší flóry je
zařazen mezi vzácné druhy.
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V posledních letech došlo po realizaci rekonstrukčních zásahů k objevení dalšího
druhu v dolním jihovýchodním cípu jižního svahu pod kapličkou. Jde o atraktivní sléz
lesní (Malva sylvestris), který se zde spontánně semeny rychle zmnožuje. Kvete poněkud
dříve, již během první poloviny června.
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133 ČESNEK KULATOHLAVÝ
Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalum) figuruje na Červeném seznamu jako
silně ohrožený druh. Česnek kulatohlavý byl na Santonu poprvé registrován až po provedených rekonstrukčních zásazích v jižním svahu pod kapličkou po roce 2000. Jeho početnost každoročně značně kolísá a v některých letech nebývá vůbec nalezen. Úspěšným
byl rok 2008, kdy ve střednich a dolních
partiích jižního svahu kvetlo více než 100
rostlin. Jde o druh kvetoucí poměrně záhy
z jara – již v první polovině června. Česnek kulatohlavý roste vzácně i v dalších
územích: na Vinohradech, na Hynčicových skalách nebo na Horce.
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134 MOCHNA STŘÍBRNÁ
Nejenom časně jarní přízemní mochny píšečné (Potentilla arenaria), ale i další druh
mochny je pro zdejší území charakteristický. Jde o později rozkvétající mochnu stříbrnou
(Potentilla argentea) rostoucí na Velkém hájku, Vinohradech, Velatické stráni, Santonu
nebo Hynčicových skalách. Zde na Santonu se bohaté porosty tohoto druhu objevují
koncem května a začátkem června v dolních partiích
svahu podél pěšiny stoupající nahoru ke kapličce ze
směru od mlýna. Zvláště plošný porost je v tomto
období typický pro temeno skalky vlevo podél pěšiny
nahrazující zde předchozí neobyčejně bohaté porosty
drobných jarních efemér.
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135 TOLICE NEJMENŠÍ
Zpravidla koncem června rozkvétá v nejvyšších partiích jižního svahu pod kapličkou tolice nejmenší (Medicago minima), zařazená na Červeném seznamu mezi ohroženými
druhy. Tolice nejmenší charakterizovaná specifickými plody roste i v některých dalších
územích, nikde však nějak zvlášť hojně. Uváděna je rovněž z Velkého hájku, Návrší, Horky nebo Velatické slepencové stráně.
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136 PÝR PROSTŘEDNÍ
Vzácnou trávu pýr prostřední (Elytrigia intermedia), zařazený na Červeném seznamu naší flóry, můžeme během července objevit na Santonu především v bohatších porostech (polykormonech) po obvodu vrcholové plošiny, v dolních partiích temene východního
hřbítku k obci nebo podél pěšiny od mlýna stoupající nahoru ke kapličce. Statný pýr
prostřední je podobně jako kostřava walliská charakteristicky ojíněn. Nějaký pýr roste v
každém ze zdejších území.
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Porosty
pýru
prostředního
po odkvětu
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137 PESTROBAREVNÉ KOBERCE
V některých místech vytvářejí žluté koberce rozchodníků a fialové porosty mateřídoušek vzájemně promísené malebné působivé porosty. Asi nejkrásnější lze zpravidla od
konce května do poloviny června obdivovat na Santonu, speciálně podél pěšiny od mlýna
stoupající nahoru ke kapličce. Druhým místem takových pestrobarevných koberců na
Santonu je skalní výchoz v rámci severní louky pod mlýnem. V ostatních územích na
takto působivé porosty jen ztěží narazíme. I když jak rozchodníky, tak mateřídoušky rostou ve všech.
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138 PTAČÍ ZOB OBECNÝ
V dolní polovině jižního svahu pod kapličkou jsou největší porosty teplomilného
keře - ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) v rámci všech zdejších území a rozkvétajícího zpravidla začátkem června. Jde o
charakteristický keř rostoucí prakticky ve
všech zdejších územích, ale zpravidla jen
jednotlivě a roztroušeně. Na podzim nabývá jeho olistění charakteristického zlatavého zbarvení.

65

