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1.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

1.1. Název lokality 

Zeměpisný i historicky místní název lokality je Salátův kopec.   

1.2. Lokalizace 

Salátův kopec s nadmořskou výškou 661 m n.n. se nachází jižně od obce Zašovice v jejím katastrálním 

území v okrese Třebíč v kraji Vysočina.  

 

Obr. 1: Lokalizace území 
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Obr.2: Vymezení lokality Salátův kopec v katastrální mapě 

 

1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích 

 

Číslo pozemku 54 55 95/1 514/1 

Kód k.ú. 791181 791181 791181 791181 

Název k.ú. Zašovice Zašovice Zašovice Zašovice 

Typ evidence KN KN KN KN 

Výměra pozemku 1331 4411 40125 29736 

Druh dle KN trvalý travní porost ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha 

Využití dle KN neurčeno jiná plocha jiná plocha neplodná půda 

Vlastník obec obec obec obec 

Skutečné využití pastvina pastvina pastvina pastvina 

Právní vztah pronájem pronájem pronájem pronájem 

 

Tab. 1: Podrobné údaje o jednolivých pozemcích lokality dle evidence katastrálního úřadu 

 

Celková plocha lokality je 8 ha. 
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2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Jedná se o vrcholovou část koty Salátův vrch s nadmořskou výškou 661 m n. m. a přiléhající svahy se 

severozápadní či jihozápadní expozicí. Podklad je tvořel vyvřelými kyselými horninami krystalinika. Půdy 

jsou kamenité, mělké, skeletovité.  

2.1.2. Hydrologické poměry 

Území se nachází v povodí Jihlavy. Na lokalitě nejsou prameny ani jiné zdroje povrchové vody. V blízosti se 

nachází pouze vrtsloužící jako zdroj pitné vody pro obec Zašovice (cca 500 m Z od vrcholu). Poblíž vrcholu 

je vybudovaný vodojem. 

2.1.3. Vymezení biotopů 

Vůdčím biotopem lokality je T2.3B – Podhorské smilkové trávníky bez jalovce.  Jde o spol. as.  Thymo-

Festucetum ovinae, čili o suchomilný typ smilkových trávníků. Jde o typické společenstvo mezí a podobných 

biotopů (suché pastviny, draha) tradiční krajiny v centrální části Vysočiny. Půdy jsou obvykle mělké, 

degradované kambizemě. V porostech dominují nízké acidofilní trávy (kostřava ovčí, smilka tuhá, 

dvouzubec poléhavý, psineček rozkladitý), ale jinak jde o květnatý trávník s převahou bylin v druhovém 

složení. Biotop může být významný výskytem chráněných rostlin (hořeček, vratička, vemeník, vstavač). 

Společenstva v lokalitě jsou druhově nasycená, chybí ale citlivé krátkověké byliny. V tradiční krajině byly 

pastviny využívané k extenzivní, celosezónní pastvě. Pokud tráva přerostla, byla zjara vypálena. Tradiční 

pastva byla prováděna trochu jinak, než jsme zvyklí dnes. Na obecní pastvinu byly vyháněny různé druhy 

zvířat – krávy, kozy a husy, možná i ovce a koně(?). Někdy byla zvířata přivázaná u kolíku, jindy se pásla 

volně, resp. pod dohledem dětí. Pastva probíhala od časného jara do pozdního podzimu a na náš vkus byla 

pastvina vypasená většinou až příliš. Pastva byla na Salátově kopci provozovaná i během socialismu, byť 

zřejmě s přestávkou v padesátých letech 20. st. 

Biotop podhorských smilkových trávníků je v dnešní krajině vzácný a Salátův kopec představuje spolu s 

několika dalšími lokalitami v okolí jednu z nejlepších ukázek v regionu. Biotop je obecně ohrožený kvůli 

negativním jevům: - přímé ničení mezí, úvozových cest a pastvin, degradace vlivem zániku pastvy a 

obhospodařování vůbec, vlivem eutrofizace a zalesňování.  Pokud vůbec, pak v krajině nacházíme zpravidla 

jen degradované zbytky, kde se více či méně zachovala původní biodiverzita (druhové složení, variabilita 

společenstev).  

Ekologicky podobným biotopem je T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd. Na rozdíl od T2.3B obsazuje 

extrémnější (vysychavější a teplejší) stanoviště na jižních svazích, na mělkých skeletovitých půdách, 

případně v okolí skalních výchozů (zde kolem 49°15'18.183"N, 15°43'11.332"E). Prozrazuje se dominancí 

kostřav a hostí teplomilné druhy rostlin. Zde rozrazil jarní, mochnu jarní, krvavec menší a další. Z hlediska 

rozšíření jde o mezní lokalitu směrem do vyšších poloh Vysočiny. Je to pastevní biotop, dnes ale zarůstá 

třtinou křovištní. Degradace souvisí s poklesem intenzity pastvy, chybí vypalování. Stanoviště v létě méně 

vysychá a dochází k mezofytizaci, což je zde na závadu. Biotop je na pokraji svých ekologických možností 

(vysoké srážky, nižší průměrná teplota) a proto je ohrožený zánikem při změně podmínek stanoviště 

Biotop T1.3 – Poháňkové pastviny prolíná velkou částí pastviny, protože to je typický biotop intenzivněji 

pasených míst. Vyskytuje se podle cestiček pastevních zvířat nebo plošně na často přepásaných místech a 

místech, která zvířata s oblibou vyhledávají. Vyznačuje se přítomností typicky pastevních druhů – např. 

poháňka hřebenitá, jílek vytrvalý, jetel plazivý, zde v kombinaci s druhy okolního trávníku (podhorského 

smilkového trávníku).  Biotop sám o sobě má málo typických druhů a druhové bohatství je vždy závislé na 

tom, s jakým dalším biotopem je v kombinaci. Podle intenzity pastvy se poměrné zastoupení těchto dvou 

biotopů může během let měnit. V poháňkových pastvinách obvykle chybí chráněné druhy rostlin, ale mohou 

se vyskytovat některá vzácná geofyta a terofyta. 

X7 – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla jsou zastoupeny v severozápadním okraji území (okolo 

49°15'25.597"N, 15°43'9.016"E). Tam bylo dlouhá léta shromaždiště dobytka, což znamenalo úžasné 

vyhnojení a opakované rozšlapání plochy. Místo bylo prakticky bez vegetace, ale po dvou letech bez pastvy 

se zde vytvořil místy až zapojený porost nitrofilní až ruderální vegetace.  Zatím nedošlo k převládnutí 
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vytrvalých druhů, takže v ploše bylo nalezeno asi 40 druhů nitrofilních rostlin, vč. vzácnějších archeofyt jako 

je merlík všedobr a kopřiva žahavka (tj. 40 druhů navíc v soupisce druhů). 

Pro dokreslení vegetačního obrazu je třeba se ještě zmínit o K3 – Vysoké mezofilní křoviny. V minulosti 

zde byly křoviny výjimečné (viz snímek mapy z poloviny 20. st. na http://kontaminace.cenia.cz/), nyní se 

vyskytují rozptýleně po celé ploše a v jižní a jihovýchodní části území se stávají hrozbou pro existenci 

květnatých trávníků pastviny. Místy se již křoviny spojují do neprostupných porostů a z hlediska udržení 

přírodních hodnot je nejvyšší čas provést zásadní redukci. O nedlouhé historii křovin území hovoří také 

nevyvinutý bylinný podrost – nevyskytují se druhy typické pro vyvinuté křoviny. Druhové složení křovin 

není příliš bohaté, vyskytují se typické, lokálně běžné druhy: růže šípková, hloh jednosemenný, trnka 

obecná. 

 

2.1.4. Flóra (včetně hub) 

 

Lokalita hostí regionálně typickou flóru a v tomto směru patří k nejlepším (nejzachovalejším) ukázkám 

v regionu. Přírodní biotopy jsou druhově dobře nasycené, takže v nich lze potkat širokou garnituru typických 

druhů. O dobrém nasycení svědčí místy zachovalá mozaika mikrostanovišť, kde výskyt druhů velmi jemně 

odráží detail podmínek stanoviště. Mezi rostlinami lze spatřovat některé významné indikátory (např. smělek 

jehlancovitý), někdy i druhy, které tam jakoby nepatří (ostřice prosová). Naopak určitou degradaci je možné 

spatřovat v úbytku nebo vymizení krátkověkých druhů tradičních pastvin (hořeček, světlík, pampeliška 

červenoplodá).  

Významným prvkem jsou druhy nejextrémnějších (nejteplejších) stanovišť, např. rozrazil jarní, 

dosahující zde výškového maxima. Teplomilné druhy do území pronikaly v historické době údolím Jihlavy. 

Historická mapa regionu (viz mapu 2. voj. map. a http://kontaminace.cenia.cz/) ukazuje velké plochy pastvin 

v okolí (např. okolí Číchovské sjezdovky Jalovec), kde mohly žít velké populace řady teplomilných druhů a 

nebylo pro ně těžké rozšířit se například i sem. V dnešní krajině je šíření nepravděpodobné a místní populace 

mají refugiální charakter (dlouhodobě izolované populace v přežití dlouhodobě odkázané samy na sebe). 

Invazní druhy rostlin na lokalitě nebyly pozorovány (kromě myrobalánu), zato expanzivní druhy jsou 

zde vlivem degradace na vzestupu (třtina křovištní, kerblík lesní, pýr plazivý, ovsík vyvýšený). 

Vzácné a ohrožené druhy lze hledat v nejzachovalejších úsecích typické vegetace a mezi 

teplomilnými druhy.  

 

Chráněné a ohrožené druhy rostlin 

(Vyhláška č. 395/92 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – 

ohrožený. Červený seznam flóry ČR (Procházka 2001): C1 – kriticky ohrožený, C2 – silně ohrožený, C3 – 

ohrožený, C4 – vzácnější, vyžadující pozornost.) 

 

Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), C2 

Kociánek dvoudomý byl v minulosti hojným druhem rozšířeným na pastvinách, na pasených mezích mezi 

poli, podle úvozových cest a na drahách, a ve světlých pastevních lesích – v borech a doubravách. Ustoupil 

se zánikem tradiční pastvy a vůbec s intenzifikací zemědělství. Jako druh závislý na mykorhizze mizí všude, 

kde dochází ke znečištění půd a k eutrofizaci (vliv zemědělské chemie). Dále ustupuje po zániku pastvy. 

Listové růžice jsou drobné, takže snadno podléhá v konkurenci robustnějších druhů a pod stařinou. Neroste 

v loukách, byť i celkem dlouhodobě snáší kosení jako náhradní formu péče. 

V posledních desetiletích dramaticky mizí a dnes je velmi vzácný a ohrožený.  Z pastvin na Vysočině málem 

vymizel, ale místy se zatím udržel v bývalých pastevních lesích v nižších polohách (Moravské podhůří 

Vysočiny). I tam je ale jeho budoucnost nejistá vzhledem k pomalým sukcesním změnám a hlavně změnám a 

disturbanci stanoviště při vytěžení porostů (sázení lesa, ošetřování herbicidy, rozvoj pasekové vegetace – vč. 

třtiny křovištní, stinná fáze mlaziny).  

Dlouhodobé přežívání je možné na lokalitách, kde je hlavním způsobem pastva a ani v dlouhodobém 

horizontu nedojde ke znečištění půd. Salátův kopec mezi takové lokality zřejmě patří. I zde je ale rozšíření 

kociánku soustředěné do jednoho místa (prostor mezi 49°15'23.507"N, 15°43'11.954"E a 49°15'24.208"N, 

15°43'13.782"E) a nevíme jaký je celkový trend. Populaci tvoří několik různě velkých klonálních porostů – 

polykormonů. Pro srovnání: na blízké lokalitě u Radonína „Na kopaninách“ je rozšířen hojněji a na celkem 
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velké ploše. Kromě kompaktnějších polykormonů roztroušeně proniká mezi ostatní rostliny společenstva. 

Tento typ disperze zřejmě ukazuje na stabilizovanější, a tím pádem i perspektivnější výskyt. 

 

Hořeček český (Gentianella bohemica), KO, C1 

(syn. Gentianella praecox ssp. bohemica) 

Hořeček český je, nebo spíš býval, typickou rostlinou pastvin po celé Vysočině. Vzhledem k dalekosáhlým 

změnám v krajině během pár desítek let téměř vyhynul. Situace se stala kritickou už během 70. let 20. st.. 

Pro ochranu hořečku bylo na Vysočině vyhlášeno několik chráněných území, ale ve většině z nich končí 

záznamy o výskytu hořečku kolem r. 2000. Hořeček český je s malými přesahy rozšířen pouze v České 

republice a nyní je ohrožený vyhynutím. Vzhledem k vzácnosti a ohrožení byl zařazen i mezi druhy chráněné 

v rámci evropské sítě Natura 2000. Patří mezi nejohroženější a zároveň nejsledovanější druhy z našich planě 

rostoucích rostlin. Přes určitou snahu dochází k dalšímu poklesu, především na lokalitách se slabými 

populacemi. Kolem  roku 2000 byl znám asi ze 70 lokalit, v roce 2010 z 40 až 45. Česká republika je přitom 

před Evropou odpovědná za nezhoršování stavu. 

Příběh mizení hořečku českého na Salátově kopci má stejný scénář, jako v případě dalších lokalit v regionu. 

Zde je ale hůř stravitelný, protože lokalita je velká a ze všech měla vlastně nejlepší údržbu. Pastva skotu zde 

byla provozována během celé doby, co je populace sledována. Dnešní pastva se od tradiční pastvy sice 

mohla lišit kvalitou nebo intenzitou, ale vliv případného rozdílu na populaci neumíme vyhodnotit.  

Hořeček český je na lokalitě Salátův kopec sledován přibližně od r. 1980. Vyskytoval se na dvou místech 

(Burešová 1987) a určitě již tehdy šlo o zbytkovou populaci.  

A. Pod vrcholem (parcela KN č. 95/1), 49°15'21.672"N, 15°43'8.786"E a cca 20 m kolem. V roce 1981 a 

1982 zaznamenán výskyt několika stovek jedinců a 23 ks /m2 v pokusné ploše. V roce 1986 již jen 14 ks /m2. 

Na počátku 90. let už slabá populace - jen jedinci.  

 

B. Jižní svahy (parcela KN  č. 533, skládka kamení), zhruba 49°15'13.778"N, 15°43'24.453"E. V roce 1982 i 

1987 jen několik jedinců (vše Burešová 1987 a táž autorka J. Zeťková, in litt.). 

 

 

Rok Počet ex. Autor nálezu 

1996 3 V. Růžička 

1997 3 (2) V. Růžička (H. Houzarová) 

1998 3 H. Houzarová 

1999 2 V. Růžička 

2000 0 V. Růžička, J. Brabec 

2001 0 H. Houzarová 

2002 3 V. Růžička 

2003 0 V. Růžička 

2004 0 V. Růžička 

2005 0 H. Houzarová 

2006 0 H. Houzarová 

2007 0 J. Pokorný 

2008 0 J. Pokorný 
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2009 0 J. Pokorný, F. Lysák 

2010 0 F. Lysák 

2011 1 V. Křivan 

2012 0 V. Křivan 

2013 2 V. Křivan 

2014 1 V. Křivan 

2015 0 V. Křivan 

 

Tab.2.: Přehled nálezů hořečku českého na lokalitě Salátův kopec v letech 1996 až 2015. Údaje 

pocházejí z monitoringu prováděného J. Brabcem a vlastních pozorování na lokalitě.  

 

Prvosenka jarní (Primula veris), C4 

Výskyt petrklíče jarního je v regionálním ohledu výjimečný a proto velmi významný. V širším regionu tento 

druh chybí a vůbec na celé Vysočině je vzácný. Přirozeně zde chybí vhodné biotopy a roztroušený výskyt 

zasahuje jen do Moravského podhůří Vysočiny. Zdejší výskyt vypadá přirozeně, pravděpodobně nejde o 

utečence ze zahrádek. Ekologicky je místo výskytu pro druh vhodné a je zde možné dlouhodobé přežívání. 

Populaci tvoří několik desítek kvetoucích rostlin rozptýlených okolo vrcholu Salátova kopce (okolo 

49°15'20.408"N, 15°43'18.068"E). Pastviny, stejně jako světlejší křoviny a světlé nízké lesy jsou vhodným 

biotopem v územích, kde je druh souvisle rozšířený. 

 

Pampeliška červenoplodá (Taraxacum sect. Erythrosperma), C4 

Sekci Erythosperma tvoří několik desítek „malých“ druhů, jejichž společným znakem je načervenalá barva 

nažek a růžky na koncích zákrovů okvětí. Vyskytují se výhradně na mělkých vysychavých půdách, v řídké 

nízké a rozvolněné vegetaci pastvin teplejších oblastí. Nutno dodat, že vegetace musí být zachovalá, nikoliv 

ruderální nebo nitrofilní. Jsou to drobné, časně kvetoucí pampelišky s bledožlutou barvou květů a menšími 

úbory. Na jihozápadní Moravě jsou rozšířené na (bývalých) pastvinách, ale po ukončení pastvy velmi rychle 

mizí. Dokáží ale dlouhodobě přežívat v cestách a cestičkách probíhajících přes tyto pastviny nebo v okrajích.  

V lokalitě byla malá populace (asi 25 ex.) nalezena na západní straně kopce podle prašné cesty na 

vrchol, neboť to asi jediné dostatečně narušované místo s opravdu nízkou a nezapojenou vegetací (podle 

cesty západně i východně od 49°15'21.042"N, 15°43'9.939"E). Bohužel toto místo bylo v průběhu léta 2010 

z velké části zničeno zpevněním cesty frézovaným asfaltem. Došlo nejen k přímému zničení rostlin a 

biotopu, ale také změně podmínek. Zanikl biotop v méně narušovaných okrajích cesty, neboť nyní vozidla 

jezdí po fixní dráze. Nějaké rostliny možná přežijí, ale celkově nad dalším přežíváním v lokalitě visí velký 

otazník. Lokalita zřejmě představuje regionální výškové maximum v rozšíření. 

 

Rozrazil jarní (Veronica verna), C4 

Vyskytuje se Moravském podhůří Vysočiny, odkud podél říčních údolí omezeně proniká na vhodná 

stanoviště do vyšších poloh – na skalní terásky a sešlapávané trávníky mělkých půd a drolin v okolí skal. 

Vyhledává svahy jižní orientace, resp. mikroklimaticky příhodná místa typická časným odtátím sněhu a 

následně opakovaným zmrzáním za mrazivých nocí (mrazové čechrání). Na rozdíl od podobného rozrazilu 

Dilleniova obsazuje kyselejší substrát a to je snad příčinou mírně vyššího zastoupení ve vyšších polohách 

(pro r. D. zde chybí bohatší podloží).  

Je typickým druhem vegetace jarních efemer, ale hovořit o výskytu tohoto přírodního biotopu 

v lokalitě by bylo nadnesené. Vyskytuje se dnes pouze v jediném místě, v jižně orientovaném svahu 

v minulosti narušeném příležitostnou těžbou kamene v minulosti (49°15'18.183"N, 15°43'11.332"E). 

Stanovištěm jsou mělké půdy nad jámou a v ní. Populace je malá a tvoří ji menší desítky rostlin. Kdysi byl 

zřejmě hojnější – jak na tomto místě, tak snad i jinde na lokalitě. Vyhovuje mu intenzivní sešlap a 

narušovaná stanoviště. 
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Obr. 3: Lokalizace nejvýznamnějších nálezů rostlin 

 
 

 

2.1.5. Fauna 

 

Během průzkumu v roce 2009 a 2010  a na základě dalších pozorování běhěm sledování lokality bylo na 

lokalitě Salátův kopec nalezeno celkem 211 druhů hmyzu ze sledovaných skupin. Z toho bylo 169 druhů 

brouků, 35 druhů denních motýlů a 7 druhů vřetenušek. Jedná se o mimořádně zajímavou lokalitu s vysokou 

biodiverzitou a výskytem řady regionálně významných, ohrožených i zvláště chráněných druhů hmyzu, která 

je svým významem srovnatelná s mnoha chráněnými územími obdobného charakteru v okolí (např. PP 

Kamenný vrch u Heraltic, PP Na Kopaninách, PP Jalovec apod.). Celkem bylo zaznamenáno 8 druhů 

zařazených v Červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005) a 6 druhů zvláště chráněných. Řada 

dalších nálezů je významná z regionálního hlediska. 

Většina zjištěných významných druhů patří k teplomilné fauně xerotermních stanovišť typických pro 

jihozápadní Moravu, mnoho druhů zde dosahuje výškové maximum v regionu. 

K nejzajímavějším skupinám s výskytem některých mimořádně cenných druhů patří epigeičtí brouci 

z čeledi střevlíkovitých. Zjištěno bylo 43 druhů, z toho 2 druhy – Amara pulpani a Masoreus wetterhallii 

jsou řazeny mezi reliktní druhy. V případě druhu A. pulpani se jedná o mimořádně významný nález, který 

společně s nálezy v PP Prosenka a PP Pahorek u Vržanova v letošním roce přináší vůbec první údaje o 

výskytu druhu z území Českomoravské vrchoviny. Jde o druh osidlující různé typy zachovalých 

xerotermních lokalit ve středních polohách, především pastviny, lesní lemy a světliny. Střevlíček Masoreus 

wetterhallii se na Vysočině vyskytuje velmi vzácně na zachovalých xerotermních biotopech, většina nálezů 

je soustředěna ve východní části Třebíčska. Podle posledních údajů se zdá, že tento druh dokáže přežít i na 

méně zachovalých lokalitách s fragmenty suchých trávníků (např. nálezy na lokalitě Stráň u Prostředkovic). 

Dále bylo zjištěno několik teplomilných druhů jako prskavec Brachinus explodens, Calathus 

ambiguus, Drypta dentata, Harpalus atratus  nebo Pterostichus melas. Výskyt střevlíka P. melas je 

z faunistického hlediska zcela výjimečný. Tento druh se v ČR vyskytuje hojněji jen v několika oblastech, 
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jako je Pálava, Český kras nebo České středohoří. Jedinou lokalitou na jihozápadní Moravě jsou Lubnické 

stráně v údolí Želetavky na západě Znojemska. Jedná se o druh zachovalých kamenitých stepí a pastvin. 

K dalším významně zastoupeným skupinám patří nosatcovití brouci. Zjištěno bylo 47 druhů, z toho 3 

jsou uvedeny v červeném seznamu. Klikoroh Liparus coronatus patří k typickým druhům zachovalejších 

xerotermních biotopů v pahorkatinách, a v oblasti Třebíčska a Jihlavska je znám z řady lokalit. Druh 

Glocinaus moelleri patří k vzácnějším druhům podhorských luk. Velmi zajímavý je nález drobného nosatce 

Tychius lineatulus, který se vyvíjí na jetelu prostředním. K vzácným druhům dále patří např. Neophytobius 

quadrinodosus vázaný na suchomilné mochny, známý z Vysočiny z jedné lokality (Křivan, Stejskal 2009). 

Dalším velmi zajímavým druhem je krasec Agrilus hyperici. Jedná se o druh teplých oblastí, kde žije 

především na stepních biotopech na třezalkách. Z Vysočiny je znám z několika lokalit na východě Třebíčska 

a z okolí Velkého Meziříčí. 

Ze zjištěných zvláště chráněných druhů patří k nejvýznamnějším nález majky obecné (Meloe 

proscarabaeus). Jde o druh obývající převážně suché výslunné lokality s narušeným půdním povrchem, kde 

parazituje v hnízdech samotářských včel.  

Z celkem 35 druhů denních motýlů patří k nejvýznamnějším modrásek lesní (Cyaniris semiargus), 

žijící na jetelu prostředním a dále ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae). Společenstvo denních motýlů 

je poměrně bohaté, vyskytují se typické druhy suchých trávníků v této oblasti.  

Zcela mimořádný je v této oblasti nález 7 druhů vřetenušek. K velmi zajímavým patří vřetenuška 

kozincová (Zygaeana ephialtes), která na Vysočině patří k mizejícím druhům květnatých suchých strání a 

její výskyt je soustředěný na lokality v údolí Jihlavy. Na Salátově kopci patří k poměrně hojným druhům. 

K velmi vzácným druhů v této oblasti patří také vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae), která se 

vyskytuje na velmi zachovalých lesostepních biotopech a květnatých stráních v teplejších oblastech. 

Na lokalitě bylo během průzkumu zjištěno celkem 68 druhů pavouků, z nichž jeden – skákavka 

Marpissa nivoyi je uveden v červeném seznamu v kategorii VU - zranitelný. Jedná se o vzácnou teplomilnou 

skákavku vázanou svým rozšířením na panonskou část Moravy, odkud proniká údolími některých řek rovněž 

na Českomoravskou vrchovinu. Několik dalších druhů, zejména  slíďák Pardosa nigriceps,  zápřednice 

Cheiracanthium virescens či skálovka Trachyzelotes pedestris patří k regionálně vzácným a bioindikačně 

významným zástupcům xerotermních luk, skalnatých svahů či vřesovišť. 

K významným druhům obratlovců zjištěných při sledování lokality patří z plazů užovka hladká 

(Coronella austriaca). K nejvýznamnějším druhů ptáků patří pěnice vlašská (Sylvia nissoria). Na lokalitě 

pravidelně hnízdí okolo 5 párů. Jedná se o typický druh zachovaleších ploch s mozaikou teplomilných křovin 

a suchých trávníků s těžištěm výskytu v údolí Jihlavy. 

Na základě zjištěných výsledků lez konstatovat, že lokalita Salátův kopec patří k mimořádně 

významným lokalitám zasluhujícím ochranu a především odpovídající péči, která zajistí vhodné podmínky 

pro pestrá společenstva suchých pastvin. 

 
Nejvýznamnější zjištěné druhy vyžadující pozornost: 
 

Brouci 

Amara equestris (Duftschmid, 1812) - střevlíček 

Lokální druh nezastíněných suchých biotopů, zejména vřesovišť, otevřených písčin a mezí. Na 

Českomoravské vrchovině patří k typickým druhům zachovalejších xerotermních biotopů. 

 

Amara pulpani Kult, 1949- střevlíček 

Velmi vzácný reliktní druh zachovalých suchých biotopů v pahorkatinách. Z území Moravy je známo jen 

několik nálezů, z oblasti Českomoravské vrchoviny zatím tento druh nebyl uváděn. Jedná se o druh se 

středoevropským areálem, který je do určité míry srovnatelný např. s areálem hořečku českého. 

 

Brachinus explodens Duftscmid, 1812 (§ III) – prskavec menší 

Typický druh otevřených suchých stanovišť v teplých oblastech, kde obývá stepní biotopy, pastviny a pole. 

Na Vysočině se vyskytuje hojně na východě Třebíčska, ve vyšších polohách je poměrně vzácný. 

 

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785) – střevlíček 

Typický druh velmi suchých zachovalých trávníků, kamenitých mezí a pastvin. Lze ho považovat za 

významný indikační druh zachovalých pastvin a suchých luk na Vysočině. 
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Carabus scheidleri Panzer, 1799 (§ III) – střevlík Scheidlerův 

Poměrně hojný druh lučních biotopů a lesních okrajů. Vyskytuje se především v nižších až středních 

polohách na zachovalejších loukách a pastvinách, někdy také v parcích a zahradách. 

 

Drypta dentata (Rossi, 1790) – střevlíček 

Druh původně obývající pouze nejteplejší oblasti jižní Moravy, který v posledních 10 letech silně 

expandoval. Na Českomoravské vrchovině byl zatím zjištěn na Třebíčsku a podél Dyje na Dačicku. 

 

Harpalus atratus Latreille, 1804 – kvapník 

Lokální druh stepních biotopů teplých oblastí. Jinde jen vzácně na zachovalých suchých stanovištích.  

 

Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) - střevlíček 

Reliktní druh suchých nezastíněných stanovišť. Obývá otevřené písčiny, stepi a suché pastviny v nižších a 

středních polohách. Na Českomoravské vysočině je známý z několika nálezů na Třebíčsku a 

Moravskobudějovicku. Jeho výskyt na stráni u Prostředkovic je naznačuje, že se v minulosti jednalo zřejmě 

o suchou pastvinu s řídkou xerotermní vegetací, které se zde dnes vyskytuje již jen ve fragmentech. 

 

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) - střevlíček 

Vzácnější druh suchých nezastíněných biotopů. 

 

Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – střevlíček 

Velmi lokální druh zachovalých stepních a lesostepních biotopů. V ČR se hojněji vyskytuje např. na Pálavě a 

v Českém krasu. Nejbližší známá lokalita se nachází v údolí Želetavky u Lubnic na západě Znojemska. 

Faunisticky velmi pozoruhodný nález. 

 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (§III) – zlatohlávek skvrnitý 

Hojný druh lučních biotopů, který se během posledních 20 let rozšířil po celém území ČR a v současné době 

nepatří k ohroženým druhům. 

 

Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) (NT) - krasec 

Lokální druh stepních biotopů vázaný na třezalku. Na jižní Moravě poměrně hojný na zachovalejších 

přírodních lokalitách. Na Vysočině je znám z několika lokalit na Třebíčsku a Velkomeziříčsku. 

 

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 (§III/EN) – majka obecná 

Lokální druh suchým osluněných biotopů s narušeným půdním povrchem, kde se vyskytují kolonie 

samotářských včel, u kterých parazituje. V posledních letech se tento druh začíná na Vysočině objevovat 

častěji na různých typech biotopů. Zajímavý je návrat na suché pastviny, kde bývala majka obecná zcela 

běžným druhem před nástupem intenzivní chemizace v zemědělství. 

 

Agapanthia intermedia (Ganglbauer, 1884) - kozlíček 

Lokální druh mezofilních až suchý luk a lemových společenstev vázaný na chrastavce. Na Českomoravské 

vrchovině patří spíše k vzácnějším a lokálním druhům. Hojnější bývá na zachovalých xerotermních 

biotopech. 

 

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (NT) - klikoroh 

Lokální druh zachovalých suchých trávníků s výskytem živné rostliny bedrníku obecného. Patří k typickým 

druhům zachovalejších suchých luk a lesních lemů v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny.  

 

Glocianus moelleri (C.G. Thomson) (NT) – nosatec 

Vzácnější druh zachovalých lučních biotopů v pahorkatinách a horách. 
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Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) – nosatec 

Bezkřídlý druh unikající pozornosti, nacházený na suchých i vlhkých travnatých lokalitách (meze, okraje 

cest, louky) od nížin do hor. Z Českomoravské vrchoviny je znám dosud z jedné lokality u Želetavy (Křivan, 

Stejskal 2009). 

 

Tychius lineatulus Stephens, 1831 (NT) - nosatec 

Vzácnější druh zachovalých trávníků vázaný zřejmě na jetel prostřední. Nejbližší nálezy jsou ze Znojemska. 

Jedná se o bezkřídlý druh s minimální možností šíření.  

 

 
 

Obr. 4: Lokalizace nejvýznamnějších nálezů brouků 

 

Motýli 

Cyaniris semiargus (Rottenburg, 1775) (VU) - modrásek lesní 

Lokální druh mezofilních až suchých luk. Na Českomoravské vysočině patří k typickým druhům květnatých 

suchých luk ve vyšších polohách. Populace jsou však poměrně malé a izolované a druh je nutné považovat 

za ohrožený zejména díky zarůstání drobných mezí a bývalých pastvin náletem křovin a třtinou křovištní. 

 

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (VU) – soumračník čárkovaný 

Druh suchých travnatých biotopů hojněji rozšířený v teplých oblastech. Na Českomoravské vrchovině patří 

k velmi lokálním druhům s vazbou na dobře zachovalé suché stráně a pastviny.  

 

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (VU) – ostruháček kapinicový 

Teplomilný druh obývající křovinaté stráně a stepi. Na Českomoravské vrchovině žije v nejteplejších částech 

území. V Posledních letech se zřejmě vlivem zarůstání suchých lokalit trnkou mírně šíří do vyšších poloh. 

Zjištěn byl v okolí např. v Údolí Brtnice a v údolí Jihlavy u Bransouz. 

 

Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808 – vřetenuška štírovníková 

Lokální a ubývající druh květnatých strání a lesostepí. Na Českomoravské vrchovině patří k velmi vzácným 

a ohroženým druhům. 
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Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) – vřetenuška kozincová  

Teplomilný druh žijící na zachovalejších suchých biotopech, loukách stepích a pastvinách. V okolí se 

vyskytuje na několika lokalitách v údolí Jihlavy a Brtnice a nově byla zjištěna také ve vojenských prostorech 

v Pístově u Jihlavy.  

 

 
 

Obr. 5: Lokalizace nejvýznamnějších nálezů motýlů 

 

Pavouci 

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) – slíďák vřesový 

V rámci ČR středně hojný druh slíďáka s vazbou na vřesoviště, případně na suché okraje rašelinišť. Na 

území Českomoravské vrchoviny (resp. v celé východní polovině státu) je však tento druh mimořádně 

vzácný. Kromě historického údaje od Studené pochází další nálezy již jen z vřesoviště u Zubří v CHKO 

Železné hory. 

 

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) – zápřednice zelenavá 

Poměrně vzácná teplomilná zápřednice otevřených výslunných ploch, nejčastěji nacházená na suchých 

loukách a skalních stepích. Z území Českomoravské vrchoviny pochází údaje až z poslední doby (např. 

Štěměchy – Na Vrchách, PP Dubová stráň u Dačic, PP Pískovna na cvičišti u J.Hradce). 

 

Trachyzelotes pedestris (C.L.Koch, 1837) – skálovka černá 

Nepříliš hojný druh skálovky, žijící epigeicky pod kameny a v detritu skalních stepí, lesostepí či naopak 

nížinných lužních lesů. Nález populace skálovky černé v centrální části Českomoravské vrchoviny je značně 

překvapivý, neboť nejbližšími dosud známými lokalitami tohoto druhu jsou NPR Mohelenská hadcová step a 

PR Bílý Kříž u Uherčic. 

 

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) – skákavka úzká (VU) 
Vzácná teplomilná skákavka s těžištěm rozšíření na jižní Moravě, kde obývá především vegetaci stepí na 

písčitém či sprašovém podkladu nebo skalní stepi v zahloubených údolích řek. V centrální části 

Českomoravské vrchoviny byla zjištěna zatím pouze na 2 lokalitách v PR Údolí Brtnice. Z nedávné doby 
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pochází i nálezy v údolí Moravské Dyje u Dačic, kudy prochází pravděpodobně západní hranice areálu 

tohoto druhu u nás.  

 

 
 

Obr.6: Lokalizace nejvýznamnějších nálezů pavouků 

 

2.2. Ekologické souvislosti  

2.2.1. Velikost  

Rozloha lokality je v regionálním měřítku výjimečná, většina chráněných i dalších významných 

nechtáněných lokalit v okolí dosahuje velikosti max. do 2 ha. Výjimečná je rovněž lokalizace a na vrcholu 

kopce, kdy biotopy suchých trávníků volně přecházejí do kulturních luk a nejsou obklopeny lesem či 

křovinami. Takto rozsáhlé plochy umožňují přežití i řadě náročných druhů např. denních motýlů. 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

 

Jak je uvedeno u jednotlivých typů stanovišť je jejich reprezentativnost a zachovalost odlišná. Zejména díky 

vhodnému managemntu v posledních 5 letech se daří zvyšovat zachovalost biotopů. 

Celkově lze hodnotit lokalitu jako dobře zachovalou a reprezentativní. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 

Celkově lze hodnotit lokalitu jako poměrně lehce obnovitelnou, jak se ukazuje na plochách po redukci dřevin 

nebo ruderalizovaných místech. Neplatí však o populacích některých nejohroženějších druhů, zejména 

hořečku českého, kterou se obnovit nedaří a budoucnost tohto druhu na lokalitě je nejstá.  

 

2.3. Právní souvislosti  

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita je městským úřadem Třebíč registrována jako VKP. 
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2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

Lokalita se nachází ve volné nezastavěné krajině na okraji obce Zašovice. Její využití je dle územně 

plánovací dokumentace možné jen k zemědělské činnosti a ochraně přírody. 

2.4. Socio-ekonomické poměry - využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu, v minulosti a 

současnosti 

Lokalita Salátův kopec je pastvinou mnoho staletí. Rostlinná společenstva se formovala a udržovala pod 

vlivem pastvy. Ještě v 50 letech byla lokalita zcela bez jakékoliv dřevinné vegetace. S útlumem pastvy 

v pozdějších obdobích docházelo postupně k rozvoji křovin, který bylo částečně blokován obnovením pastvy 

v polovině devedesátých let. V součsné době probíhají spolu s pastvou i probírky dřevin. 

2.4.1. Ochrana přírody 
 

Lokalita byla sledována orgány ochrany přírody především z důvodu výskytu hořečku českého. V posledních 

letech je součástí několika lokalit v regionu, které jsou začleněny do realizace záchranného programu pro 

tento druh. Lokalita je registrovaným VKP. 

2.4.2. Zemědělství 

Lokalita byla tradičně využívána k pastvě dobytka. Okolní plochy byly využívány jako pole, k jejich 

zatravnění došlo až v první plovině devedesátých let 20. st. Na zatravněných plochách probíhá běžná údržba 

travních porostů mechanizací. 

2.4.3. Lesnictví 

V území se nenachází lesní porosty. 

2.4.4. Rekreace a sport 

Vrchol Salátova kopce tradičně využívají místní lidé k procházkám díky dobrému rozhledu do širokého 

okolí. Poblíž vrcholu se nachází plocha, kde probíhají oslavy spojené s tzv. pálením čarodějnic. 

2.4.5. Myslivost a rybářství 

Území je součástí honitby, nejsou v něm však situována žádná myslivecká zařízení sloužící k lovu či 

přikrmování zvěře. Území není vzhledem k probíhající pastvě příliš atraktivní pro zvěř. 

2.4.6. Těžba nerostných surovin 

V minulosti probíhala na lokalitě pomístní těžba kamene pro lokální potřeby obyvatel a to na dvou místech. 

Tato činnost již dávno ustala a s jejím obnovením se nepočítá. V některých plochách se nacházejí četné 

kamenné snosy z okolních polí. 

2.4.7. Využití vody 

V blízkosti lokality se nachází vrt na pitnou vodu a pod vrcholem kopce také vodojem. Lokalitou prochází 

vodovodní potrubí do obce Zašovice. 

2.4.8. Výchovné a vzdělávací využití 

V území se nenchází žádné výchovné či vzdělávací prvky či stezky. Území je příležitostně využíváno 

nedalekým centrem ekologické výchovy Chaloupky k výuce dětí v přírodě a ukázkám tradičního 

hospodaření. 

2.4.9. Další využití 

Na vrcholu kopce se nachází starý vojenský bunkr, který je v současné době zakonzervován. 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Možné konflikty zájmů jednotlivých předmětů ochrany se nepředpkládají. 
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3. CÍLE A OPATŘENÍ 

 

Hlavní cíle ochrany 

- udržení nebo zlepšení stavu biotopů suchých trávníků a teplomilných křovin 

- podpora populací ochrožených druhů rostlin, především hořečku českého 

- omezení či úplná eliminace nežádoucích expanzních druhů rostlin, zejména třtiny křovištní 

 

Opatření 

- pastva ovcí, skotu či koz na celém území 

- kosení nedopasků (třetina, výmladky dřevin, ruderální porosty 

- redukce dřevin 

 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Zachování a zlepšování stavu biotopů suchých trávníků 

2. Zachování mozaiky travnatých spásaných stanovišť a rozptýlených křovin jako hnízdního biotopu ptáků 

3. Zatraktivnění území pro místní obyvatele instalací informačních panelů a vyhlídkového místa na vrcholu 

kopce 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení  

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím vývoj lokality bude přístup místních občanů. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, které jsou předmětem dlouhodobého pronájmu, je důležité aby 

území jako celek i realizované aktivity byly vnímány pozitivně.  

3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

1. Zachování pastvy ovcí, skotu či koz v celém území, pastvu provádět rotačně na jednotlivých dílčích 

plochách s ohledem na zájmy ochrany populací rostlin či živočichů. 

2. Postupné redukování dřevin na jednotlivých plochách tak, aby byla zachována či vytvořena mozaika 

pestrých rostlinných společenstev a rozptýlených dřevin v počtu do 100 ks jednotlivých dřevin či menších 

skupin na 1 ha. 

3. Podpora populace hořečku českého na vybraných plochách – provádění maloplošného narušování půdního 

povrchu, aktivní ochrana případných rostlin před náhodným okusem či sběrem.  

4. Vybudování informačních tabulí a vyhlídky na vrcholu kopce pro zatraktivnění území pro návštěvníky (2 

tabule, 1 vyhlídka). 

3.4. Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za realizácii 

Pastva – každoroční pastva všech dílčích ploch. Pastva bude prováděna v oplůtcích dle velikosti 

jednotlivých ploch, max. velikost oplůtku je cca 1 ha. Pastva na plochách s hořečkem bude realizována 

v termínech od 1.4. do 10.6. a v podzimním období po odkvětu hořečků, nejdříve po 15.9. do konce 

vegetace. Ostatní plochy je možné pást dle potřeby a stavu vegetace v průběhu vegetační sezóny.  

Počet zvířat v oplůtku – ovce do 50 ks, skot do 5 ks, kozy – jedntlivě ve stádě s ovcemi 

Kosení nedopasků – do 14 dnů po ukončení pastvy provádět pokosení nedopasků nežádoucích rostlin (třtina 

křovištní, kopřiva, větší porosty pcháčů) a výmladků dřevin. Odstranit pokosenou hmotu nedopasků mimo 

lokalitu. 

Redukce dřevin – každoročně provádět v zimním období redukci dřevin na plochách s jejich větším 

zastoupením než je cílový stav. Preferovat odtraňvání přestárlých kompaktních porostů (trnka, šípek). 

Ponechávat mozaiku všech druhů tvořících křoviny. Uvolňovat plochy s cennější vegetací.  

Financování zásahů je zajištěno jednak z dotací MZE, cca polovina lokality je již v současné době 

zaregistrováno v LPIS (plochy 1, 2, 3) a jsou na ni čerpány dotace na ošetřování travních porostů 

s nastavbovým opatření péče o suché stepní trávníky a vřesoviště. Redukce dřevin je prováděna s omocí 

dobrovolníků z řad jedotlivců nebo formou firemního dobrovolnictví.  
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Vybudování inormačních panelů a vyhlídky – do konce roku 2017 výroba a instalace 2 ks informačních 

panelů a úprava vyhlídky instalací lavičky a tabulí s identifikací cílů v okolí. Tato aktivita bude probíhat ve 

spolupráci s obcí Zašovice. 

 

 
Obr.6: Vymezení dílčích ploch z hlediska péče 

Charakteristika jednotlivých ploch 

1. Severní pastvina u obce – největší plocha tvořená zčásti zachovalými porosty suchých trávníků 

s hořečkem, v severní části ruderalizovaná. Rozptýlené dřeviny v cílovém stavu. 

2. Pastvina u lůmku – nejzachovalejší část pastvin s řídkou mozaikou dřevin v cílovém stavu. Západní 

okraj mírně ruderalizovaný. 

3. Vrchol kopce – dobře zachovalá plocha s řídkou mozaikou dřevin v cílovém stavu, slabší výskyt 

třtiny křovištní. 

4. Prostřední pastvina – plocha silně zarostlá náletem dřevin, cca ½ plochy po redukci. Nutné 

potlačování výmladků a další redukce dřevin. 

5. Východní pastvina – převážně rueralizovaná plocha s fragmenty zachovalejších trávníků po 

obcodu. Nutná intenzivní nátlaková pastva, redukce dřevin a výmladků. 
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4.1.2. Fotografické snímky 

 
Charakter lokality v období pastvy krav (16.7.2007) (foto V. Křivan) 

 

 
Charakter zachovalé části lokality po provedené pastvě (2.7.2013) (foto V. Křivan) 

 



Pozemkový spolek Chaloupky 
při ZO ČSOP Kněžice 

 

 
 

20 

 
Charakter zachovalé části lokality po provedené pastvě (4.6.2013) (foto V. Křivan) 

 

 
Střevlík Pterostichus melas 
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Střevlík Cymindis humeralis 

 

 

 
Krasec Agrilus hyperici 
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Majka obecná (Meloe proscarabaeus) 

 

 
Modrásek lesní (Cyaniris semiargus) 
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Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) 


