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165 HYNČICOVY SKÁLY
Přírodní památka Hynčicovy skály v kat. území Viničné Šumice s výměrou 0,13 ha
a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání fragment teplomilných
společenstev na skalním útvaru z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce kolem
305 m n.m. a je tvořena skálou asi 18 metrů vysokou v úpatí prudké jižně orientované
stráně. Svislé stěny skály jsou z části rozdělené několika svislými zářezy a vodorovnými
trhlinami a stupni. Počátkem 20.
století byla část skal odstřelena k
získání stavebního kamene. Dříve údajně měla sloupovitý charakter. Území je nedílnou součástí rozsáhlého komplexu prudkých jižních svahů, ohraničujících Drahanskou vrchovinu na
jihu proti Vyškovskému úvalu,
s tradiční pestrou mozaikou různorodě zemědělsky využívaných
ploch jako vinic, sadů, zahrad,
políček nebo luk. Dnes po velkých plochách opuštěných a
podléhajících spontánnímu rozvoji dřevin.
Zvláště chráněné druhy
dřevin jsou zastoupeny ojediněle
rostoucím dřínem obecným (Cornus mas). Další významné druhy
jsou především v horních partiích a na temeni skály zastoupeny
bohatými porosty třešně křovité
(Prunus fruticosa), skalníku matranského (Cotoneaster matrensis) a skalníku obecného (Cotoneaster integerrimus) a také
četnějším výskytem brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa). V lesnatém žlebu podél východního okraje skály lze objevit břek obecný (Sorbus torminalis), jilm polní (Ulmus
minor) nebo hrušeň polničku (Pyrus pyraster). Uváděnou růži galskou (Rosa gallica) se
v posledních letech přímo v území nepodařilo nalézt.
Zvláště chráněné druhy rostlin jsou v území zastoupeny 2 druhy. Kavyl sličný (Stipa pulcherrima) porůstá v bohatých porostech temeno skály. Kosatec pestrý (Iris variegata) roste přímo ve skalách a skalnatých plochách v četnosti mnoha desítek polykormonů.
Přehled dalších vyskytujících se ohrožených druhů 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: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), jetel podhorní (Trifolium alpestre), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), locika prutnatá (Lactuca viminea), modřenec
chocholatý (Leopoldia comosa), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), rožec krátkoplátečný (Cerastium brychypetalum), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), silenka ušnice
(Silene otites), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), divizna rakouská (Vebascum
austriacum), hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), jetel válcovitý (Trifolium rubens), kakost
krvavý (Geranium sanguineum), mochna písečná (Potentilla arenaria), mochna přímá (Potentilla recta), rozrazil jarní (Veronica verna), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicata), rožec nízký (Cerastium pumilum) nebo sesel sivý (Seseli oleum). Významné druhy trav
jsou zastoupeny kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), ostřicí Micheliovou (Carex mi3
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chelii), ostřicí nízkou (Carex humilis), ostřicí stepní (Carex supina), sveřepem polním
(Bromus arvensis), pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), vousatkou prstnatou (Botriochloa ischaemum) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).
Ještě v roce 1953 byl celý komplex jižních svahů jen sporadicky porostlý dřevinami. Hlavně keři a ovocnými stromy. Víceméně v celém rozsahu byl nějakým způsobem
zemědělsky extenzivně využíván jako sady, zahrady, vinice, louky nebo políčka. Nedílnou
součástí takto vypadajícího a využívaného komplexu byly i Hynčicovy skály. V následujících desetiletích začaly být mnohé pozemky postupně opouštěny a měnily se v travobylinná až dřevinná lada. Celý komplex začal měnit svůj tradiční a nepochybně po staletí
přetrvávající charakter.

Vzhledem k minimální výměře
přírodní památky dokládají
letecké snímky pouze celkové
proměny jižních svahů (v souvislosti s mírou jejich zemědělského využívání), jejichž nedílnou součástí Hynčicovy skály
jsou.

V roce 1992 se již Hynčicovy skály potýkaly s nadměrným rozvojem dřevinného
patra
zásadním
způsobem
omezujícím plnohodnotný rozvoj bylinného patra. Volné
skalnaté plochy byly stále
menší a na ústupu byla většina
vyskytujících se významných
druhů rostlin. Rychle expandovaly zejména trnky obecné
(Prunus spinosa), svídy krvavé (Swida sanguinea) nebo růže šípkové (Rosa canina). V
bezprostředním okolí se zase uplatňovaly a rozšiřovaly některé vysazené nebo spontánně
náletlé cizorodé dřeviny jako akát (Robinia pseudoacacia) či pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis). Do roku 1999 v území nebyl žádný cílený management prováděn a vývoj
vegetace probíhal samovolně. Následně byl v letech 1999-2000 proveden neřízený a následně usměrněný zásah. Ten spočíval v první neřízené fázi v radikální plošné redukci, či
spíše vyřezání, dřevin bez rozlišování druhů a bez jakéhokoliv ošetřování v souvislosti
s následným zmlazováním. Během zásahu sice nebyly dotčeny některé významné dřeviny
jako duby nebo ojedinělý dřín obecný, ale téměř všechny ostatní keře byly vyřezány. Neřízený zásah sice na jedné straně omezil rozvoj cenných dřevin a vyvolal masivní drobné
zmlazování odstraněných dřevin v dalších letech, ale na druhé straně významně přispěl
k optimalizaci podmínek pro rozvoj cenných teplomilných společenstev včetně populací
obou vyskytujících se zvláště chráněných rostlinných druhů uvolněním skalnatých
ploch. V následující již orgánem ochrany přírody řízeném zásahu bylo provedeno odstranění cizorodých dřevin (především akátu) z některých partií ochranného pásma. V letech
4
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2004-2005 pak byl po celém území ve dvou etapách proveden zásah spočívající jednak v
dosažení cílovému stavu prostorového rozmístění dřevin, uvolnění vzácných porostů
třešně křovité a eliminaci zmlazování dřevin po předchozím neřízeném zásahu. Zásah se
týkal především zmlazujících a rozšiřujících se porostů trnky obecné, svídy krvavé a růže
šípkové.

Fragmenty kamenných
tarásků v dolních partiích skalnatého srázu
upomínají na dřívější
využívání částí území,
nejspíše jako vinic

Dnes lze konstatovat, že celé území je stabilizované s plošně obnovenými podmínkami pro rozvoj teplomilných společenstev a celkovým estetickým zhodnocením malebné skalnaté lokality.
Populace obou zvláště chráněných druhů rostlin jsou stabilizované a vůči původní situaci významně rozšířené. Podobně i některé ohrožené druhy z Červeného seznamu se významně rozšířily. Například pokud jde o populaci lnice kručinkolisté. Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se v území
stále projevují některé negativní jevy. Zvláště
pokud jde o přetrvávající přílišný zárůst křovinami cenných ploch podél západní hranice území. 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.
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ROZKVETLÉ TEMENO

Začátkem května se temeno Hynčicových skal barví mozaikou až vzájemně promíchaných bohatých porostů kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a smolničky obecné (Steris
viscaria). Zatímco růžové porosty smolničky záhy dokvétají, tak rozkvět bělostného kavylu je dobře patrný až do konce měsíce.

8
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Kavyl sličný dnes roste v rámci zdejších chráněných území jen zde a je zařazen
mezi naše zvláště chráněné silně ohrožené
druhy. V minulosti údajně rostl i ve stráních nad Velaticemi.

Leskonoucí se porosty kavylu
chlupatého (Stipa dasyphylla)
v pozadí,
v popředí porosty smolničky
obecné (Steris viscaria).
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Kavyl chlupatý
(Stipa dasyphylla)

V naší krajině obecněji rozšířená smolnička obecná dnes v jiných zdejších územích
patrně již také neroste. Byť je z minulosti udávána z Velkého hájku či Andělky a Čertovky. Ještě v roce 1995 je uváděna ze strání nad Velaticemi.
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Smolnička obecná
(Steris viscaria)

Začátkem léta ovládnou temeno skály
statné žlutě kvetoucí divizny rakouské (Verbascum austriacum)
11
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Začátkem srpna pak ještě přijdou na řadu, v některých letech velmi bohaté,
porosty rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum)

12
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167 TŘEŠEŇ KŘOVITÁ
Především temeno Hynčicových skal je dnes jediným místem, kde v rámci zdejších
chráněných území roste třešeň křovitá (Prunus fruticosa) zařazená na Červeném seznamu
mezi ohrožené druhy našich dřevin. Třešeň křovitá je nízká dřevina dorůstající zpravidla
jen do výšky 40-50 cm a rozkvétající koncem dubna až začátkem května. Protože je tato
dřevina schopná intenzivního rozšiřování podzemními výhony, tak pravidelně vytváří nízké plošné houštiny. Drobné červené nakyslé plody (třešinky) dozrávají během července a
srpna. Třešeň křovitá je uváděna i z Velkého hájku nebo strání nad Velaticemi, ale v posledních letech se ji na těchto lokalitách nepodařilo nalézt.
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Na podzim
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KRÁLOVSTVÍ NETŘESKU

Členité a osluněné jižně exponované partie Hynčicových skal jsou královstvím
netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera), jehož porosty dodávají tomuto území ryze
specifický charakter ve vztahu ke všem ostatním zdejším chráněným územím. Jde o původní skalničku naší krajiny zařazenou dnes na Červeném seznamu mezi ohrožené druhy. Přízemní listy této rostliny vytvářejí typické kulovité hustě nahloučené růžice, které mnohde porůstají nemalé plochy skal. Netřesky na Hynčicových skalách rozkvétají zpravidla během druhé dekády
července.
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Členité skalnaté srázy či stěny Hynčicových skal jsou v době vegetace neobyčejně
malebného charakteru. Samozřejmě s průběžnou přítomností porostů netřesku postupně
doplňovanou rozkvětem dalších rostlinných druhů. Během třetí dekády května dosahuje
maxima rozkvět kakostu krvavého (Geranium sanguienum) nebo mochny stříbrné (Potentilla argentea). Začátkem července se objevují kvetoucí divizny rakouské (Verbascum austriacum), šedivky šedé (Berteroa incana), zvonky moravské (Campanula moravica) nebo
bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum). V
polovině července nastává maximum rozkvětu
rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum) a lnice kručinkolisté (Linaria genistifolia). Ve skalnatém srázu jsou hojně zastoupeny keřové porosty s růží šípkovou (Rosa canina), hlohem obecným (Crataegus laevigata),
hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna), brslenem evropským (Euonymus europaeus), řešetlákem počistivým (Rhamnus catharticus) nebo ptačím zobem obecným (Ligustrum
vulgare). Ze stromů zaujme letitý košatý dřín
obecný (Cornus mas) nebo dub zimní (Quercus petraea).
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169 KOSATEC PESTRÝ
Specifické přírodní podmínky i historie Hynčicových skal podmiňují výskyt některých druhů rostlin, které v ostatních zdejších územích nerostou. Vedle kavylu sličného
(Stipa pulcherrima) nebo netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) jde i o kosatec pestrý
(Iris variegata) zařazený mezi naše zvláště chráněné silně ohrožené druhy. Ve zdejší skále
rozkvétá během druhé poloviny května. Každoročně zde lze sledovat desítky kvetoucích
rostlin. Rozkvět je však dosti postupný, takže není nějak nápadný či působivý. Nekvetoucí porosty typických kosatcových listů jsou daleko častější a mnohde vytvářejí společně
s porosty netřesku či jiných rostlin ve skalnatém prostředí malebná a působivá zákoutí.
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170 LNICE KRUČINKOLISTÁ
Statná lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), vzdáleně upomínající na nějakou
žlutě kvetoucí diviznu, zařazená dnes na Červeném seznamu mezi ohrožené druhy rostlin
rozkvétá na Hynčicových skalách nejvíce během první poloviny července. V desítkách a
desítkách rostlin. Jde o jeden ze zdejších nejcharakterističtějších druhů. Současně jde o
nejpočetnější výskyt v rámci všech zdejších území. Desítky rostlin každoročně oživují i
západní světlinu Velkého hájku nad silnicí,
menší množství rostlin také horní partie jihovýchodního svahu skalního útvaru Andělka. Druh je uváděn rovněž ze strání nad
Velaticemi.
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171 OSTŘICE NÍZKÁ
Na Hynčicových skalách roste jedna z našich nejmenších (nejnižších) trav. Ostřice
nízká (Carex humilis) zařazená na Červeném seznamu mezi vzácné druhy trav. Rozkvétá
velmi brzy z jara – již od konce března. Objevíme ji i v některých dalších zdejších územích. Na Santonu, na Horce, v západní světlině Velkého hájku, na Andělce nebo ve skalnatých stráních nad Velaticemi.
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POD SKALOU
Východně pod skalou je
prudký svažitý žleb porostlý
zapojeným porostem dřevin v
neobyčejně
druhově
pestré
skladbě. Objevíme zde habr
obecný (Carpinus betulus), lísku
obecnou (Corylus avellana), dub
zimní (Quercus petraea), třešeň
ptačí (Cerasus avium), lípu malolistou (Tilia cordata), javor
klen (Acer pseudoplatanus) nebo
i vzrostlý břek obecný (Sorbus
torminalis).

Kvetoucí břek obecný

22
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V zastíněné východní kolmé stěně
skal spadající do zalesněného žlebu
jsou vhodné podmínky pro bohaté
porosty kapradiny – osladiče obecného (Polypodium vulgare).
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Skalnatý sráz spadající do žlebu je porostlý duby.
Zaujme nás svojí malebností a v kontextu okolní krajiny také neobvyklostí.

24
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V porostu stinného a skalnatého žlebu dominují duby.
Některé z nich jsou letité, již mohutného vzrůstu.

25
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173

HVOZDÍKY

Charakteristickou skupinou květin zdejších teplomilných společenstev porůstající
výchozy kulmských slepenců jsou drobné růžově kvetoucí „slzičky“ – hvozdíky. Působivou
atmosféru mnoha zdejším plochám dodávají každoročně především během druhé poloviny května, kdy mnohde neobyčejně početně rozkvétají. Jedno z takových míst je právě
temeno Hynčicových skal. Další takto ozdobené plochy lze v té době najít na temeni Návrší či Vinohradů nebo v horních partiích stoupání pěšiny od mlýna nahoru ke kapličce na
Santonu. Ve zdejších územích rostou dva velmi
podobné druhy. Jak běžnější hvozdík kartouzek
(Dianthus carthusianorum), tak vzácnější hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae) zařazený
mezi ohrožené druhy naší flóry. Oba druhy rostou ve všech zdejších územích.
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Na Hynčicových skalách nebo v jejich blízkém okolí lze nalézt ještě další tři druhy
našich hvozdíků. Rozkvétají později, zpravidla až během července. Prvním z nich je drobný jednoletý (ostatní druhy jsou vytrvalými bylinami) hvozdíček prorostlý (Kohlrauschia
prolifera) zařazený na Červeném seznamu naší flóry mezi vzácné druhy. Pouze v minimálním množství lze každoročně objevit kvetoucí rostliny ještě v jižním cípu Andělky a
Čertovky u parku.
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Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) je rovněž zařazen na Červený seznam jako
vzácný druh. Ještě v roce 1992 byl uváděn z Velkého hájku, ale zde se ho již v posledních
letech nalézt nepodařilo.
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Posledním ze zde rostoucích druhů hvozdíků je hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides).
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ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Hynčicových skalách přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 300 druhů. Téměř nejvíce ze všech
zdejších území. S ohledem na minimální výměru tohoto území jde o číslo velmi vysoké a
zcela jistě obsahuje mnoho druhů rostoucích ve stanovištně rozmanitém ochranném
pásmu. Kromě již celé řady uvedených,
především významných nebo charakteristických, druhů zde lze nalézt desítky a desítky druhů dalších. Především jde o druhy
volných travnatých či skalnatých ploch
s jen roztroušenými dřevinami.

Pupava obecná
Carlina vulgaris

Hrachor luční (Lathyrus pratensis)
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Úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria

Pavinec horský (Jasione montana)
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Česnek planý (Allium oleraceum)

Česnek viniční
Allium vineale
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