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175 DALŠÍ MÍSTA
Osm vyhlášených zvláště chráněných území nejsou jedinými lokalitami památné
teplomilné květeny výchozů kulmských slepenců na Šlapanicku.

Především v okolí Velatic a Tvaroţné lze nalézt řadu dalších neméně cenných lokalit. Unikátní je rozsáhlý komplex jiţních svahů nad Viničními Šumicemi. V okolí Šlapanic
jsou dnes fragmenty původních ploch teplomilných společenstev jen ojedinělé. Část těchto lokalit je registrována jako významné krajinné prvky. Na rozdíl od zvláště chráněných
území chybí v ostatních lokalitách jakýkoliv management, který by mohl zajistit jejich
perspektivu do budoucna. Lokality tudíţ po většině pomalu podléhají neţádoucí sukcesi
se zarůstáním dřevinami a mizením desítek významných druhů rostlin. Bohuţel i druhů,
které se ve vyhlášených přírodních památkách nevyskytují. Ještě horší je pak v rámci
celého Šlapanicka perspektiva dodnes přeţívajících společenstev bezobratlých ţivočichů.
Těţiště jejich výskytu je především mimo vyhlášená zvláště chráněná území.
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V OKOLÍ ŠLAPANIC

V levobřeţních svazích údolí Říčky býval tradičně rozsáhlý komplex sadů a zahrad
přímo navazující jiţně na okraj lesa ve Velkém hájku, kde byla vţdy nacházena řada významných druhů rostlin. V rámci inventarizačního průzkum Velkého hájku v roce 1992
je odtud uváděn třeba pochybek prodlouţený (Androsace elongata), vrabečnice polní
(Thymelaea passerina), zběhoveček trojklanný (Ajuga chamaepytis), slézovec durynský
(Lavatera thuringiaca), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), růţe galská (Rosa gallica),
růţe bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), kamejka
modronachová (Lithospermum purpurocaerulescens), záraza namodralá (Orobanche purpurea) nebo hlaváč šedavý (Scabiosa canescens). Současnou zajímavostí je jistě relativně
početný výskyt orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), která zde v minulosti
nerostla (podobně se tento druh nově objevil ve vysazeném dubovém remízku na nedalekém Návrší). Její výskyt snad souvisí se spontánním rozvojem náletových porostů dřevin
v souvislosti s mnohde jiţ dlouhodobou absencí jakéhokoliv vyuţívání na rozdíl od minulosti. V jiţním cípu celého komplexu je pak dodnes uprostřed zahrádkářské kolonie v relativně dobrém stavu dochován mohutný skalnatý výchoz kulmských slepenců porůstající mimo jiné bohatými porosty kostřavy walliské (Festuca valesiaca) nebo česneku ţlutého (Allium flavum).

Výchoz kulmských slepenců je dobře viditelný z protějšího svahu údolí Říčky,
z temene Andělky.
Zhruba mezi Velkým hájkem a Ţurání se nachází uprostřed polí osamocený „zelený“ ostrůvek s přeţívajícími fragmenty teplomilných společenstev. Jde o významný krajinný prvek Pod Ţuráněm v kat. území Podolí s výměrou zhruba 0,20 ha. Je tvořen nevýrazným skalním výchozem kulmských slepenců. Dnes je po většině plochy porostlý dřevinami, v minulosti šlo o volné travnaté aţ pomístně skalnaté plochy s jen roztroušenými
keři. Dřeviny jsou zastoupeny především cizorodým akátem (Robinia pseudoacacia) a ta4
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ké keři pámelníku bílého (Symphoricarpos rivularis) nebo neţádoucím bezem černým
(Sambucus nigra). Z původních domácích druhů jde například o hrušeň obecnou (Pyrus
communis), růţi šípkovou (Rosa canina) nebo svídu krvavou (Swida sanguinea), zajímavostí je výskyt keře zimoleze obecného (Lonicera xylosteum). Přesto, ţe je plošně značně
omezená lokalita postiţena jiţ dlouhodobým samovolným rozvojem dřevin (zpravidla neţádoucích), tak zde dodnes v některých dílčích segmentech stále přeţívají fragmenty
druhově pestrých teplomilných společenstev.

Pohled ze Ţuráně (v pozadí Šlapanice, vpravo areál cihelny)

5
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V pozadí Podolí, v popředí teplomilná společenstva

Kozinec vičencovitý

Silenka ušnice
(vpravo statná rostlina hadince obecného)
6
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Významné druhy bylin jsou zastoupeny kozincem vičencovitým (Astragalus onobrychis), silenkou ušnicí (Silene otites), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica), modřencem chocholatým (Leopoldia comosa),
česnekem ţlutým (Allium flavum), zvonkem moravským (Campanula moravica), zvonkem
klubkatým (Campanula glomerata), hvozdíkem Pontederovým (Dianthus pontederae), seselem sivým (Seseli osseum), mateřídouškou olysalou (Thymus glabrescens), pryšcem
prutnatým (Euphorbia virgata), piplou osmahlou (Nonea pulla), mochnou písečnou (Potentilla arenaria) nebo rozrazilem rozprostřeným (Veronica prostrata). Z hlediska charakteru
stanoviště je zajímavý výskyt ocúnu
podzimního (Colchicum autumnale). Za
zvláštní pozornost stojí výskyt ţluťuchy
menší (Thalictrum minus), která se nikde
ve zdejších chráněných územích neobjevuje. Jde o druh, který je dnes na Červeném seznamu naší flóry zařazen mezi
ohroţené druhy.

Ţluťucha menší

V plném
květu
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V OKOLÍ VELATIC

Okolí Velatic je na rozdíl od okolí Šlapanic na přírodně cenné prvky (kromě jiţ
zvláště chráněných Vinohradů a Velatické slepencové stráně) tradičně velmi bohaté, i
kdyţ samozřejmě i zde je kaţdý z nich více nebo méně postiţen degradací v souvislosti se
spontánním rozšiřováním dřevin či invazních druhů trav.

Vlevo
VKP Velatický lom,
vpravo VKP U vodojemu

Nedaleko nad severním koncem Velatic východně nad silnicí do Mokré se nachází
významný krajinný prvek Velatický lom s výměrou kolem 3,50 ha. Leţí v nadmořské výšce 270-290 m n.m. a je tvořen rozsáhlým komplexem skalnatých aţ travobylinných ploch
s roztroušenými dřevinami po svazích pahorku s podloţím kulmských slepenců, mozaikou ovocných sadů, areálu bývalého kamenolomu nebo jedinečných teplomilných společenstev na vysychavé mělké půdě v jiţní části lokality. I přes pomístní spontánní šíření
některých druhů dřevin či plošnější masivní rozvoj ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum
elatius) jsou zde významné druhy bylin dodnes zastoupeny velmi bohatě. Ze zvláště
chráněných tu roste koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) nebo kozinec vičencovitý
(Astragalus onobrychis). Dlouhý je výčet druhů zařazených dnes na Červeném seznamu
naší flóry: kriticky ohroţený jetel ţíhaný (Trifolium striatum), silně ohroţený hadí mord
8
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šedý (Scorzonera cana) a pochybek prodlouţený (Androsace elongata), ohroţená ostřice
stepní (Carex supina), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), tolice nejmenší (Medicago minima), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) nebo sesel roční (Seseli annuum). Bohatý
je i výčet vzácných druhů vyţadujících pozornost ochrany přírody: vousatka prstnatá
(Botriochloa ischaemum), zvonek moravský (Campanula moravica), čilimník řezenský
(Chamaecytisus ratisbonensis), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), kostřava walliská
(Festuca valesiaca), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), mochna písečná (Potentilla arenaria), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion
spicatum), silenka ušnice (Silene otites), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus),
mateřídouška časná (Thymus praecox), jetel podhorní (Trifolium alpestre), divizna rakouská (Verbascum austriacum) nebo rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii).
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Nejmalebnějšími partiemi významného krajinného prvku Velatický
lom jsou pozůstatky
zdejšího kamenolomu
se skalami a suťovisky

Areál bývalého kamenolomu rychle zarůstá
křovinami a náletovými dřevinami

V území ţije ještěrka obecná (Lacerta agilis),
hojná je kudlanka náboţná
(Mantis religiosa)
nebo saranče modrokřídlé
(Oedipoda coerulescens)
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Dřívější cesty jsou dnes vyuţívány uţ jen příleţitostně

Botanicky nejcennějšími partiemi významného krajinného prvku Velatický lom jsou
unikátní teplomilná společenstva v niţších
partiích jiţního aţ jihozápadního svahu, který bohuţel stále rychleji zarůstá křovinami
či odnoţemi ovocných stromů
Dřívější „rozkvět“ ovocných sadů mnohde
připomínají jen torza nebo postupně doţívající třešně a jiné druhy
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Teplomilná společenstva jsou
během druhé poloviny léta charakterizována přebohatými porosty vzácné trávy – vousatky
prstnaté

Porosty vousatky prstnaté
(Botriochloa ischaemum) zde
bývají nebývalé bohaté

Ještě v prvních dnech září
tu můţeme narazit na bohaté porosty kvetoucího hlaváče šedavého (Scabiosa canescens),
dalšího ze zdejších vzácných druhů zařazených na Červeném seznamu naší flóry
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Poněkud jiţněji, jiţ nad zástavbou obce se nachází další cenná lokalita teplomilné
květeny. Významný krajinný prvek U vodojemu s výměrou zhruba 1 ha leţí v nadmořské
výšce 255-285 m n.m. a je tvořen prudkým severně aţ západně orientovaným svahem, původně jen s rotroušenými dřevinami, které se však jiţ dlouhodobě samovolně
rozšiřují a mnohé partie jsou jiţ dnes souvisle zarostlé. I zde jsou významné druhy rostlin
dodnes zastoupeny nemálo bohatě. Například mochnou písečnou (Potentilla arenaria),
rozrazilem klasnatým (Pseudolysimachion spicatum), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) nebo diviznou rakouskou (Verbascum austriacum). Komplexní botanický průzkum
zde bohuţel nebyl v posledních letech proveden. Na rozdíl od předchozí lokality.

Oţanka kalamandra
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Stejně tak chybí komplexní informace o květeně v případě dalšího významného
krajinného prvku Vlčí horky leţícího severovýchodně nad obcí v nadmořské výšce 280310 m n.m. s výměrou kolem 2 ha. Nejspíše komplex bývalých ovocných sadů a pastvin
je dnes po značných plochách jiţ neprostupně zarostlý dřevinami a teplomilná společenstva zde přeţívají pouze v plošně omezených fragmentech, jejichţ přetrvávající přítomnost
je dána extrémními stanovištními podmínkami v podobě zcela nebo těsně k povrchu vystupujícího podloţí kulmských slepenců.

14

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE

Interiér dřevinami zarůstajících partií
významného krajinného prvku Vlčí horky
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V ještě stále volných plochách odolávajících expanzi
keřových porostů, náletových
dřevin nebo odnoţí ovocných
stromů lze nalézt bohaté porosty vzácné trávy – kostřavy walliské (Festuca valesiaca) a řadu dalších významných druhů rostlin: diviznu
rakouskou (Verbascum austriacum), sesel sivý (Seseli
oleum), vousatku prstnatou
(Botriochloa ischaemum) nebo zvonek moravský (Campanula moravica)

Většina bývalých ovocných sdaů je však
jiţ dnes na pokraji totálního zárůstu jiţ
desítky let spontánně se rozšiřujícími
dřevinami

Pohled na protější vrcholové partie bývalých ovocných sadů v rámci významného krajinného prvku U vodojemu
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Další neobyčejně cennou lokalitu teplomilné květeny lze nalézt jihovýchodně pod
přírodní památkou Vinohrady na rozhraní polí a rozsáhlého komplexu zahrad, ovocných
sadů, luk či polních lesíků. Jde o významný krajinný prvek Podsedky s výměrou okolo
0,50 ha. Také tato lokalita je postiţena
dlouhodobým rozvojem dřevin a nemalé
partie jsou jiţ jimi souvisle zarostlé.
Z cizorodých druhů se uplatňuje hlavně
akát (Robinia pseudoacacia) a také šeřík
obecný (Syringa vulgaris), z domácích
keřů se nejvíce rozrůstají porosty růţe
šípkové (Rosa canina) a trnky obecné
(Prunus spinosa). Zajímavý je výskyt keře kaliny obecné (Viburnum opulus).

V pozadí obec Podolí

17
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Zvláště chráněné druhy rostlin jsou zastoupeny kosatcem nízkým (Iris pumila) a
zlatovláskem obecným (Aster linosyris). Řada dalších vyskytujících se druhů je zařazena
v Červeném seznamu naší flóry: kriticky ohroţený dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), silně ohroţený rozrazil trojlaločný (Veronica triloba), ohroţený česnek ţlutý (Allium
flavum), blín černý (Hyoscyamus niger), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), lnice
kručinkolistá (Linaria genistifolia), záraza bílá (Orobanche alba), silenka ušnice (Silene
otites), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) nebo rozrazil časný (Veronica praecox).
Zastoupeno z Červeného seznamu je i více vzácných druhů vyţadujících pozornost
ochrany přírody: vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum), ostřice nízká (Carex humilis), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis),
pýr prostřední (Elytrigia intermedia), kostřava walliská (Festuca valesiaca), kručinka
chlupatá (Genista pilosa), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), mochna písečná
(Potentilla arenaria), sesel sivý (Seseli osseum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), pryšec
prutnatý (Euphorbia virgata), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), jetel podhorní (Trifolium alpestre) nebo rozrazil Dilleniúv (Veronica dillenii).

Porosty kavylu vláskovitého
v dolních partiích lokality

18
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Za pozornost stojí také jiţ zmíněný komplex v sousedství významného krajinného
prvku Podsedky.

Pohled na vrcholové travnaté lado ze Santonu

Komplex leţí vlevo nahoře nad silnicí vedoucí od státní do Velatic

19
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Poměrně rozlehlé suché travnaté lado ve vrcholových partiích a dolů navazující
rozsáhlý komplex starých ovocných sadů se soustavou mezí podél polních cest s druhově
pestrými porosty.

Travnaté
lado

Bohaté porosty štírovníku růţkatého
Bohaté porosty jetele rolního

Bohatý porost srpku obecného porůstající jednu z mezí podél
zdejších polních cest s vtroušeným ţlutě kvetoucím radykem
prutnatým

20
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Interiéry
starých ovocných
sadů bývají pravidelně neobyčejně malebné a působivé.
Jakoby z jiného světa
vzhledem k dnešnímu
převaţujícímu stavu
krajiny.

21
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V horních jiţně orientovaných sadech lze nalézt i vitální polykormony
vzácné trávy – vousatky prstnaté

22
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V extenzivně obhospodařovaných starých ovocných sadech bývá druhově pestrý podrost
s mnoha ohroţenými druhy rostlin, hnízdí některé stále rychleji mizející druhy ptáků nebo
ţijí pestrá a bohatá společenstav nejrůznějších bezobratlých ţivočichů. Fragmenty dřívějších „nekonečných“ ploch ovocných
sadů jsou v dnešní stále více uniformní (jednotvárné) a intenzivně
zemědělsky vyuţívané krajině nezastupitělné pro přeţití mnoha a
mnoha druhů organismů.

23
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Vymezená oblast Velatice
nepředstavuje ţádný návrh k
nějaké územní ochraně, ale
prostě oblast zajímavou z hlediska přírodních hodnot Šlapanicka. Při poznávání hodnot a
krás zdejší přírody je vhodné se
této oblasti věnovat a navštívit
ji. Oblast zahrnuje především
registrované významné krajinné
prvky Velatický lom, Vlčí horky
a U hrušek.
Kaţdý pohled na letecký
snímek naší krajiny z roku
1953 nás musí zaujmout. Je aţ
neuvěřitelné k jakým změnám
v ní během uplynulých více neţ
60 let došlo. Především v souvislosti se změnami jejího vyuţívání. Proměny krajiny jsou nepřehlédnutelné. Ještě trvající historické vlastnické vztahy charakterizované nápadnou pestrou mozaikou různorodě
vyuţívaných drobných pozemků. Mnohde nebývale početná přítomnost ovocných sadů a
stromů. Přítomnost jen minima vzrostlé zeleně, křovin či porostů náletových dřevin. Nápadná přítomnost volných travnatých ploch (dnes zpravidla zarostlých dřevinami).

Na snímku je dobře patrný tehdejší stav všech tří dnes registrovaných významných krajinných prvků. Ve Vlčích horkách sečený ovocný sad, ve zbývajících dvou lokalitách víceméně volné travnaté plochy. Všechny plochy patrně ještě stále sečené či vypásané. Východně nad Velatickým lomem nás zaujme rozsáhlý komplex ovocných sadů v místě dnešních rozlehlých lánů orné půdy.
24
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Za necelých 40 let je pohled na krajinu shora zcela jiný. Nekonečné po roce 1953
scelené polní lány. Jen ojedinělé fragmenty přetrvávající různorodě vyuţívané drobné
vlastnické drţby. Zásadní úbytek ovocných sadů a stromů. Mnohé z nich jiţ utopené
v keřových či náletových porostech. Zjevné zvýšené zastoupení vzrostlé zeleně v podobě
křovin či náletových porostů. Pouze s výjimkou scelených polních lánů je vyuţívání zbývajících segmentů krajiny zpravidla na úbytě. Jiţ dávnou minulostí je alespoň nějaké
vyuţívání kaţdého kousku krajiny. Ţivotní styl na vesnici se jiţ zcela proměnil. Sady,
louky nebo lada jiţ nejsou třeba.

Jak je dobře patrné z leteckého snímku z roku 1990, tak je zřejmé, ţe všechny tři
registrované významné krajinné prvky si ještě udrţovaly optimální stav z hlediska podmínek pro rozvoj teplomilných společenstev. Byť jiţ jejich rozhodující části patrně nebyly
vyuţívány, alespoň v takovém rozsahu a intenzitě jako v minulosti. Spontánní rozvoj dřevin je však ve všech jiţ dobře patrný a rychle postupuje. V lokalitách snad zrovna probíhá zlatý éra rozvoje teplomilných společenstev v relativně nedávno opuštěných, ale ještě
nepříliš zarostlých plochách. Společenstev nejen rostlinných, ale i společenstev bezobratlých ţivočichů. Jakékoliv vyuţívání v následujících letech ze všech dotčených lokalit zcela
mizí a úplně vše začíná podléhat ryze samovolnému vývoji.
25
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Samovolný rozvoj keřů či náletových dřevin doznal v jiţ zcela opuštěných plochách
v posledních 15 letech nebývalého rozmachu a rychlosti. Všechny ještě vcelku nedávno
„perspektivní“ unikátní lokality teplomilných společenstev jsou v ohroţení. Volných ploch
ubývá pod korunami dřevin. Nesečené plochy podléhají invazním druhům trav. V nesečených plochách se jiţ řadu let ukládá vysoká vrstva stařiny. Neudrţované ovocné stromy
postupně zanikají nebo jsou pohlcovány šířícími se porosty keřů a náletových dřevin.
Velké části všech významných lokalit jsou jiţ dnes fatálně degradovány. Ještě stále odolávající fragmenty s přeţívajícími teplomilnými společenstvy se rychle zmenšují, vzájemně
izolují a nakonec mizí v křovinách a náletových porostech, případně jsou fixovány uniformínimi porosty invazních druhů trav. Druhová rozmanitost se rychle sniţuje. Nejen
v případě rostlin, ale ještě rychleji v případě společenstev bezobratlých ţivočichů. Jednotlivé druhy postupně vymírají, mizí.

26
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Vymezená oblast Podsedky nepředstavuje ţádný návrh k
nějaké územní ochraně, ale
prostě oblast zajímavou z hlediska přírodních hodnot Šlapanicka. Při poznávání hodnot a
krás zdejší přírody je vhodné se
této oblasti věnovat a navštívit ji.
Oblast zahrnuje mimo jiné významný krajinný prvek Podsedky.

27
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Situace je všude stejná. Nevyuţívané plochy se stále rozšiřují a podléhají nezadrţitelnému ataku keřovin a náletových dřevin.

28
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V OKOLÍ TVAROŽNÉ

Podobně jako okolí Velatic je i okolí Tvaroţné na další (kromě jiţ vyhlášeného Santonu) přírodně cenné prvky tradičně velmi bohaté, i kdyţ samozřejmě i zde je dnes jiţ
kaţdý z nich více nebo méně postiţen degradací v souvislosti se spontánním rozšiřováním dřevin či invazních druhů trav.
Nejznámnější lokalitou v okolí Tvaroţné je bezesporu významný krajinný prvek
Hrubá skála. Hrubá skála přímo jihozápadně navazuje na přírodní památku Santon. Leţí
v nadmořské výšce 238-255 m n.m. a je tvořen západně aţ severně orientovanými skalnatými svahy nad nivou Tvaroţenského potoka porostlými teplomilnými společenstvy
s roztroušenými dřevinami (především keři). Mimo jiné s mohutným dřínem obecným
(Cornus mas), bohatým výskytem skalníku černoplodého (Cotoneaster melanocarpos) nebo výskytem teplomilného brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa).

Historický pohled na Hrubou skálu z roku 1993,
ještě před úpravou původního mokřadu a odstraněním akátového porostu u dálnice.
Květena Hrubé skály je do
značné míry stejná jako na sousedním Santonu. Také zde roste ze zvláště chráněných druhů divizna fialová
(Verbascum phoeniceum), lomikámen
trojprstý
(Saxifraga
tridactylites),
pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) nebo chrpa chlumní (Cyanus
triumfettii). Navíc pak ještě koniklec
velkokvětý (Pulsatilla grandis) a ještě
před několika lety zde byl vzácně nacházen i lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera). Velmi bohatý je samozřejmě i výčet dalších druhů zařazených na Červeném seznamu naší
flóry: silenka ušnice (Silene otites), kakost krvavý (Geranium sanguineum), sesel sivý (Seseli osseum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), jetel podhorní (Trifolium alpestre), roz29
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razil klasnatý (Pseudolysimychion spicatum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), a
celá řada dalších.

Hrubá skála je obecně
díky skalnatému prostředí neobyčejně malebnou lokalitou.
Malebnost navíc ještě umocňuje přítomnost vodní plochy pod
ní. Podobně jako jiné významné
přírodní lokality Šlapanicka je i
Hrubá skála postiţena nemalými problémy. Zhruba ve dvou
oblastech. Jednak jde o negativní dopady v souvislosti s
vyuţíváním dálničního odpočívadla s bezprecedentním znečišťováním lokality, mimo jiné
i jako „přírodního“ WC. Navíc jsou nemalé plochy této unikátní lokality postiţeny degradací v souvislosti se samovolným
rozšiřováním dřevin. Zvláště pokud jde o spontánní nálety jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) či
dokonce invazního cizorodého javoru jasanolistého (Acer negundo),
případně pajasanu ţláznatého (Ailanthus altissima). A také pokud
jde o přetrvávání a šiření keřů vitálního kříţence višně s třešní
křovitou.
30
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Na pokraji zániku je další podstatně menší výchoz kulmských slepenců naproti
Hrubé skály, nad protějším břehem zdejší vodní plochy. Tato tradiční významná lokalita
teplomilné květeny je dnes jiţ téměř zcela zarostlá dřevinami s pouze minimálními fragmenty volných ploch s přeţívajícími teplomilnými porosty. Mimo jiné s početnou populací
zvonku boloňského (Campanula bononiensis). Většina přetrvávajících volných ploch je
však v posledních letech stále masivněji atakována invazními bylinami: zlatobýlem kanadským (Solidago canadensis) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos).

Ještě v roce 1993 zde byly podmínky pro rozvoj teplomilných porostů ideální
(na fotografii v popředí).
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Z původních volných prosluněných ploch se stává neprostupná vegetační „dţungle“.
Zvonek boloňský
Pokud se vydáme z Tvaroţné na sever západně podél areálu (lomu) bývalé cihelny
projdeme nejprve úvozem - Masarykovou alejí. V horních partiích úvozu jsou ve svazích
fragmenty zajímavých teplomilných
porostů, mimo jiné s kozincem vičencovitým (Astragalus onobrychis).
Dále pak pokračujeme polní cestou
překrásnou alejí starých hrušní a
třešní.
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Vycházky zdejší alejí jsou neobyčejně působivé
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Na horním konci
oboustranné aleje

Pokud budeme pokračovat po cestě dále k severu, tak můţeme v pravostranné, dřevinami jiţ
téměţ zarostlé, mezi občas narazit na mohutné
prastaré a zpravidla jiţ doţívající třešně

Ještě dále k severu pak nemůţeme
v podstatě uprostřed polí minout
drobnou sakrální stavbu s dvěma
mohutnými letitými jabloněmi
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Následně se polní cesta stáčí mírně k severozápadu a podél jejího pravého okraje
je souvislá mnoha set metrová mez, která je sice dnes z většiny jiţ zarostlá dřevinami, ale
na řadě volnějších míst zde dodnes přeţívají druhově bohaté teplomilné porosty. Opět
třeba s kozincem vičencovitým. Na následující „křiţovatce“ polních cest se vydáme mírně
jihozápadním směrem na Velatice a po několika stech metrů vejdeme do areálu dalšího
ze zdejších přírodních skvostů.

Pohled na VKP U Hrušek z velké dálky od jihozápadu
35
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Jde o významný krajinný prvek U Hrušek leţící v nadmořské výšce 315-320 m
n.m. při hranici sousedního katastru Velatice. Lokalita je tvořena soustavou mezí a starého třešňového sadu podél polní cesty.
Stejně jako jinde se i zde projevuje degradace rozrůstáním dřevin na úkor volných
ploch s cennými společenstvy a také absence sečení travnatých porostů s dlouhodobým hromaděním stařiny se sniţováním
druhové rozmanitosti včetně významných
druhů rostlin a postupným rozšiřováním
invazního ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Jde o docela malé území s
výměrou 0,20 ha, ale s neobyčejně pestrou
květenou s koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis), rozrazilem klasnatým (Pseudolysimachion spicatum), třešní křovitou (Cerasus fruticosa), černohlávkem velkokvětým
(Prunella grandiflora), hlaváčem šedavým
(Scabiosa canescens) nebo pýrem prostředním (Elytrigia intermedia).

Černohlávek
velkokvětý
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Klinopád obecný

Zvláště travnatá mez vpravo podél polní cesty podél které scházíme
dolů do nitra lokality bývá během jara
aţ léta mimořádně pestře a působivě
rozkvetlá.
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Rozrazil klasnatý
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Dalším unikátním územím v blízkém okolí Tvaroţné je trať Vinohrad severozápadně mezi Tvaroţnou a Velaticemi. Území je tvořeno rozsáhlým komplexem jihovýchodně
ukloněných mírnějších či prudších svahů s pestrou mozaikou starých ovocných sadů,
políček, travnatých lad, luk, mezí, křovin či akátových lesíků. Pouze dílčí partie v minulosti daleko plošněji vyuţívaného komplexu jsou vyuţívány i nadále. Velké části jsou dnes
vyuţívány stále extenzivně a tak umoţňují trvalé přeţívání druhově pestrých teplomilných porostů s celou řadou významných druhů rostlin. Za zmínku stojí například výskyt
zárazy namodralé (Orobanche coerulescens), pýru prostředního (Elytrigia intermedia),
modřence chocholatého (Leopoldia comosa) nebo radyku prutnatého (Chondrilla juncea),
početný výskyt česneku ţlutého (Allium flavum), divizny rakouské (Verbascum austriacum) nebo hvozdíčku prorostlého (Kohlrauschia prolifera). Zvláštní pozornost si pak zasluhuje nezvykle početný výskyt zvonku boloňského (Campanula bononiensis), kterého
zde v některých letech rozkvétá více neţ 100-150 rostlin (četněji dokonce i v rámci západního akátového lesíku v západní „vyšší“ části celého území.

Západní „vyšší“ část území ze Santonu
Vlevo patrné volné plochy VKP Pod Vinohradem v akátinách,
vpravo uţší pruh akátiny s početným výskytem zvonku boloňského
Po většině zbývajícího území probíhá zpravidla
jiţ dlouhodobý samovolný vývoj vegetace. Zatímco v
„niţší“ východní části území převaţují staré ovocné sady, tak v západní části „vyšší“ jde o stále se rozšiřující
akátové lesíky.

Radyk prutnatý se vzácně objevuje v „niţší“ východní části
území
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Pohled na východní „niţší“ část území
se starými ovocnými sady a travnatými lady ze Santonu

N

Některá místa východní části území jsou velmi
malebná a navíc přírodně mimořádně cenná
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Ve východní části území roste početně zvonek boloňský, v zahuštěných polykormonech zde lze objevit i bíle kvetoucího jedince

Právě v západní části území uprostřed stále se šířících akátin dodnes přetrvávají fragmenty unikátních teplomilných
společenstev v rámci významného krajinného prvku Pod Vinohrady. Lokalita jiţ
dlouhodobě spontánně zarůstá nejen akátem (Robinia pseudoacacia), ale i některými
druhy keřů – především svídou krvavou
(Swida sanguinea), růţí šípkovou (Rosa canina) nebo trnkou obecnou (Prunus spinosa) a volné plochy se rychle zmenšují.
Dodnes tu roste několik desítek významných druhů rostlin: silenka ušnice (Silene
otites), česnek ţlutý (Allium flavum), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), bělolist rolní (Filago arvensis), sesel sivý (Seseli osseum), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), kostřava walliská (Festuca valesiaca),
divizna rakouská (Verbascum austriacum), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum),
kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), hvozdíček prorostlý (Kohlrauschia prolifera)
nebo zvonek boloňský (Campanula bononiensis).
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V pohledu ze Santonu jsou dobře patrné dnes jiţ tři vzájemně oddělené segmenty
významného krajinného prvku uprostřed akátin

Volné plochy se pod tlakem akátu a křovin rychle zmenšují
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V popředí dolní cíp významného krajinného prvku, v pozadí Tvaroţná

Porosty chrpy latnaté
Vousatka prstnatá

Porosty divizny rakouské
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Vymezená oblast Vinohrad nepředstavuje ţádný návrh k nějaké územní ochraně,
ale prostě oblast zajímavou z hlediska přírodních hodnot Šlapanicka. Při poznávání
hodnot a krás zdejší přírody je vhodné se této oblasti věnovat a navštívit ji. Oblast zahrnuje mimo jiné významný krajinný prvek Pod Vinohradem.
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VE STRÁNÍCH NAD ŠUMICEMI

Přírodně i krajinářsky cenným územím je rozsáhlý komplex prudkých jiţních svahů nad Viničními Šumicemi podél hranice výše poloţených zalesněných oblastí Drahanské vrchoviny.

Nedílnou součástí komplexu je i přírodní památka Hynčicovy skály nacházející se
v dolních partiích jeho západního cípu. V minulosti byl celý komplex různorodě zemědělsky vyuţíván jako vinohrady, ovocné sady, zahrady, políčka nebo kosené louky. Dnes
jsou velké části komplexu jiţ dlouhodobě jakkoliv nevyuţívány. Mnohde lze narazit na
pozůstatky dřívějších kamenných tarásků, které zde byly v prudkých svazích nezbytné.

V jiţ nekosených nebo neobdělávaných plochách se stále více projevují důsledky
neţádoucí sukcese s hromaděním stařiny a se sniţováním druhové rozmanitosti. Mnohde
jiţ dominují monokultury ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius), případně třtiny
křovištní (Calamagrostis epigejos). Další místa jsou atakována rozšiřujícími se keřovými
porosty, zpravidla trnky obecné (Prunus spinosa) nebo růţe šípkové (Rosa canina). Jiné
plochy zase atakují náletové dřeviny včetně invazních cizorodých druhů jako je akát (Robinia pseudoacacia) nebo pajasan ţláznatý (Ailanthus molissima). Dnes jiţ dlouhodobě
opuštěné a tedy nějak nevyuţívané plochy, v prvních fázích zpravidla biologicky nesmírně
46

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE

cenné, tak začínají ztrácet na hodnotě. Ve značné míře je zde dnes patrně po většině
komplexu jiţ dřívější biologické bohatství na ústupu a mnohé druhy rostlin i ţivočichů
asi jiţ zcela vymizely nebo jsou na jeho pokraji.

Cesta vedoucí po celé
délce horní hrany svahů
podél okraje sousedního
lesního komplexu

Právě z této cesty jsou
co chvíli malebné a působivé výhledy a rozhledy do širokého okolí

V popředí
Viničné Šumice,
v pozadí
Koválovice
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Pohled na kostel v
Pozořicích

V popředí vlevo Poustka u Pozořic, dále poněkud vpravo Santon a v pozadí na obzoru zástavba Šlapanic
48
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Vymezená oblast Stráně nad Viničními Šumicemi nepředstavuje ţádný návrh k
nějaké územní ochraně, ale prostě oblast zajímavou z hlediska přírodních hodnot Šlapanicka. Při poznávání hodnot a krás zdejší přírody je vhodné se této oblasti věnovat a navštívit ji. Oblast zahrnuje mimo jiné přírodní památku hynčicovy skály.

49

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE

50

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE

Vyuţívání dnes probíhá jen mozaikovitě a pomístně. Rychlý rozvoj dřevin postupně
mění krajinný ráz mnoha částí komplexu. Ovocné stromy mizí v houštinách křovin či
náletových porostů. Ovsíkové či třtinové porosty jsou chudé na barevnost rozkvétajících
rostlin. Přesto je tu ještě stále, a jistě ještě dlouhou dobu bude, co k vidění, objevení nebo poznání. Dříve neţ invazní trávy, křoviny či náletové dřeviny zcela zvítězí.
Takto začínají ve
zdejším komplexu
vypadat stále větší
a větší plochy původních ovocných
sadů, zahrad, luk či
políček
Šíření dřevin je nezadrţitelné

Bohuţel se tu začínají objevovat i první ohniska
mimořádně rizikového invazního pajasanu ţláznatého
Je otázkou, zda je vůbec moţné uvaţovat o případných biotechnických zásazích
v tak obrovském rozsahu. Navíc v situaci, kdy je zde pouze ojedinělé a navíc minimálně
rozsáhlé zvláště chráněné území. A také v situaci, kdy je pozornost ochrany přírody soustředěna především na celoevropskou soustavu NATURA 2000, s kterou zdejší jedinečný
komplex bohuţel nemá nic společného.

Ovocné sady ještě stále, stejně jako tomu bývalo v minulosti,
zaujímají rozsáhlé plochy celého komplexu
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Staré ovocné stromy jsou nedocenitelné nejen z krajinářského hlediska, ale i hlediska biologického, protoţe na ně jsou vázány mnohé ohroţené druhy bezobratlých ţivočichů

52

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE

V komplexu rostou desítky významných rostlinných druhů. Jde například o česnek horský (Allium montanum), hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), hvozdík Pontederův
(Dianthus pontederae), diviznu rakouskou (Verbascum austriacum), chrpu chlumní (Cyanus triumfettii), lnici kručinkolistou (Linaria genistifolia), hvozdíček prorostlý (Kohlrauschia prolifera) nebo bělolist rolní (Filago arvensis). V rámci celého Šlapanicka je
ještě významnější zdejší fauna, zvláště pokud jde o bohatá společenstva teplomilných
bezobratlých ţivočichů.

Horní partie komplexu jsou téměř rovinaté nebo jen mírně ukloněné
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Některým místům dominují mohutné letité ovocné stromy

Četné kamenné tarásky v mnoha
místech prudkých svahů významně zatraktivňují podmínky
pro ţivot některých druhů ţivočichů. Mimo jiné i pro ještěrku zelenou (Lacerta viridis).
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Velké plochy svahů se během léta ţlutí
stovkami kvetoucích divizen rakouských (Verbascum austriacum)
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Doposud ještě neţádoucím vývojem tolik nezasaţené partie komplexu
jsou rájem teplomilných rostlin i ţivočichů
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