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1. Základní údaje o zvláště chráněném území 
 
1.1 Základní identifikační údaje  
 
evidenční číslo:      2181 
kategorie ochrany:      přírodní památka 
název území:       Horáčkův kopeček 
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: vyhláška 
orgán, který předpis vydal:      Správa Národního parku Podyjí 
číslo předpisu:       2/02 
datum platnosti předpisu: 12. 4. 2002 
datum účinnosti předpisu:  12. 4. 2002 
 
 
1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR 
 
kraj:        Jihomoravský 
okres:        Znojmo 
obec s rozšířenou působností:    Znojmo 
obec s pověřeným obecním úřadem:    Znojmo 
obec:        Znojmo 
katastrální území: Popice u Znojma 
 
Příloha: 
M1 – Orientační mapa s vyznačením území 
 
 
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 
 
Zvláště chráněné území: 
 
Katastrální území: 669121 Popice u Znojma 
Číslo parcely 
podle KN 

Druh pozemku 
podle KN 

Způsob využití 
pozemku podle KN 

Výměra parcely 
celková podle KN (m2) 

Výměra parcely 
v ZCHÚ (m2)* 

2093 orná půda  33 207 48 

2096 ostatní plocha neplodná půda 5 147 4 736 

2097 ostatní plocha neplodná půda 680 614 

2109 orná půda  2 249 53 
2112 orná půda  404 20 

2113 orná půda  192 96 

2114 ostatní plocha neplodná půda 1 331 1 312 

2115 ostatní plocha neplodná půda 940 940 
2119 ostatní plocha neplodná půda 2 030 2 025 

2120 ostatní plocha ostatní komunikace 3 723 179 

2124 ovocný sad  8 445 15 

2179 ostatní plocha ostatní komunikace 5 653 80 
Celkem 10 118 

* V současnosti vyhlášená hranice přírodní památky nekopíruje hranice dotčených parcel. Výměry parcel v ZCHÚ 
stanoveny orientačně pomocí nástroje pro výpočet plochy polygonu v GIS. 
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Ochranné pásmo: 
 
Katastrální území: 669121 Popice u Znojma 
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. 
 
Příloha:  
M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
 
 
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma  
 

Druh pozemku ZCHÚ 
plocha v ha 

Vyhlášené OP 
plocha v ha 

Způsob využití 
pozemku 

ZCHÚ 
plocha v ha 

lesní pozemky    
vodní plochy   zamokřená plocha  

rybník nebo nádrž  
vodní tok   

trvalé travní porosty    
orná půda 0,0217  
ostatní zemědělské 
pozemky 

0,0015  

ostatní plochy 0,9886  neplodná půda 0,9627 
ostatní způsoby využití 0,0259 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

   

plocha celkem  1,0118  

 
 
1.5 Překryv území s jiným typem ochrany 
 
národní park:      ochranné pásmo Národního parku Podyjí 
chráněná krajinná oblast (včetně zóny):  ne 
překryv s jiným typem ochrany:   ne 
mezinárodní statut ochrany:    ne 
 
Natura 2000 
ptačí oblast:      CZ0621032 Podyjí2 
evropsky významná lokalita:    ne 
 
Příloha:  
M1 – Orientační mapa s vyznačením území 
 
 
1.6 Kategorie IUCN 
 
IV – území pro péči o stanoviště/druhy 
 
 

                                                           
2 Předmětem ochrany ptačí oblasti Podyjí je pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopus 

syriacus) a jejich biotopy. 
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 
 
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 
 
Předmětem ochrany v přírodní památce Horáčkův kopeček jsou dle vyhlašovacího předpisu 
xerotermní travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin, roste zde např. 
kosatec nízký (Iris pumila), topolovka bledá (Alcea biennis), a živočichů: vzácný druh 
zlatohlávka (Protaetia ungarica), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), užovka hladká 
(Coronella austriaca), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) aj. 
 
1.7.2 Předmět ochrany – současný stav 
 
A. ekosystémy 
ekosystém podíl plochy 

v ZCHÚ (%) 
popis ekosystému kód předmětu 

ochrany* 

T 3.3A 
Subpanonské 
stepní trávníky 15 

Trávníky s dominancí trsnatých travin Festuca 
valesiaca   výskytem druhů Allium flavum, Cytisus 
procumbens, Linaria genistifolia, Pulsatilla grandis, ale 
i Iris pumila a Galatella linosyris, živočichů Mantis 
religiosa a Coronella austriaca. 

a 

* kód předmětu ochrany: 
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ 
b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., 
hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy) 
c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz 
i kap. 3.4) 
 
B. druhy3  
druh stupeň 

ohrožení** 
popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost 
nebo vitalita populace 

kód předmětu 
ochrany* 

ROSTLINY 

kosatec nízký 
(Iris pumila)  

§2, VU 
V travinobylinných společenstvech (viz příloha M4a); 
stabilní populace na více místech. 

a 

hvězdnice zlatovlásek 
(Galatella linosyris) 

§3, NT Svah s travinobylinnou vegetací v centrální části mezi 
nejvyšším místem a selským lůmkem (viz příloha 
M4a); stabilní populace na více místech. 

c 

ŽIVOČICHOVÉ 
zlatohlávek uherský 
(Protaetia ungarica) 

EN 
Žije na bodlácích, pcháčích nebo ostropsech, zejména 
v úhorové vegetaci v ochranném pásmu. 

a 

* kód předmětu ochrany: 
a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ 
b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., 
hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy) 
c = další významný ekosystém nebo jeho složka, který je navržen k doplnění mezi předměty ochrany ZCHÚ (viz 
i kap. 3.4) 
** stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:  
§1, §2, §3 – druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy II 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;  
CR, EN, VU, NT, LC – druhy kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné, téměř ohrožené a málo dotčené 
dle červeného seznamu ČR, údaj o stupni ohrožení převzat z Červeného seznamu cévnatých rostlin České 
republiky (Grulich&Chobot, 2017), z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky: Obratlovci 
(Chobot&Němec, 2017) nebo Bezobratlí (Hejda, et al., 2017). 

                                                           
3 Druhy topolovka bledá (roste na narušovaných místech mimo vlastní území PP), kudlanka nábožná (běžný druh 

regionu) a strakapoud jižní (nehnízdí v území) nebyly do tabulky zařazeny a dále se s nimi nepracuje jako 
s předměty ochrany PP Horáčkův kopeček. 
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C. útvary neživé přírody 
Nejsou předmětem ochrany. 
 
 
1.8 Cíl ochrany 
 
A. ekosystémy 
ekosystém cíl ochrany indikátory cílového stavu 
T 3.3A 
Subpanonské 
stepní 
trávníky 

Zachování trávníků s dominancí trsnatých travin 
Festuca valesiaca a výskytem druhů Allium 
flavum, Cytisus procumbens, Linaria genistifolia, 
Pulsatilla grandis, ale i Iris pumila a Galatella 
linosyris, Mantis religiosa, Coronella austriaca. 

• rozloha ekosystému okolo 0,2 ha 
• životaschopná populace o stovkách 
ks  
• rozloha roztroušených křovin 
do 5 % celkové rozlohy 

 
B. druhy 
druh cíl ochrany indikátory cílového stavu 

kosatec nízký 
(Iris pumila)  

Zachování životaschopné populace. • životaschopná populace o stovkách 
ks 

hvězdnice zlatovlásek 
(Galatella linosyris) 

Zachování životaschopné populace. • životaschopná populace o stovkách 
ks 

zlatohlávek uherský 
(Protaetia ungarica) 

Zachování životaschopné populace. • výskyt druhu v území 

 
C. útvary neživé přírody 
Nejsou předmětem ochrany. 
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany 

 
2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 
 
2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů 
 
Popis území a přírodní poměry 
Horáčkův kopeček leží mezi Konicemi a Popicemi, na severovýchodním okraji druhé 
ze jmenovaných obcí. Vlastní území tvoří dvě terasy a členitý svah se skalními výchozy.  
Orientace svahů je proměnlivá a najdeme zde orientaci východní (svahy značně zarostlé 
křovím) až jižní. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 275–285 m. Geologickým 
podložím jsou biotitické granodiority dyjského masivu s vložkami aplitů a pegmatitů (Správa 
NP Podyjí, 2001; Mackovčin, 2007). Skalní podloží vystupuje z okolních neogenních 
sedimentů, především vápnitých jílů. Území nese známky těžby kamene využívaného zřejmě 
na stavbu domů v přilehlé obci a zídek v okolních vinohradech. 
 
Flóra a vegetace 
Kopeček uprostřed zemědělské krajiny s vinohrady a poli je významným zbytkem drnové stepi. 
Významné jsou plošky s nezapojenou vegetací, umožňující výskyt efemérních druhů 
obnažených půd. V místech s mělkou půdou kolem vystupujících skalek najdeme kromě 
kostřav a kručinky chlupaté i v předjaří kvetoucí křivatec český pravý a křivatec nizoučký. 
V centrální části v zachovalejším kostřavovém trávníku na jaře vykvétají koniklec velkokvětý 
a o něco později kosatec nízký. Právě druhý jmenovaný je zřejmě botanicky nejvýznamnějším 
druhem lokality. Otevřené plochy dále vyhledává kavyl vláskovitý, jestřábník hadincovitý, 
česnek žlutý, lnice kručinkolistá a biogeograficky významný čilimník poléhavý. V pozdním 
létě a na podzim zde kvete poměrně vzácná hvězdnice zlatovlásek. Zajímavý je výskyt několika 
druhů mateřídoušek, mateřídouška časná je vázána na mělké půdy kolem skalních výchozů 
chudých na živiny, mateřídouška panonská naproti tomu vyhledává půdy hlubší, bohaté 
na vápník.  
Hlubší půdy níže po svahu a na nejnižší terase hostí druhy jako je chřest lékařský či mochna 
přímá. Na nejnižší etáži je poměrně hojně zastoupen čistec přímý, černýš luční či podražec 
křovištní. 
Východní část a okrajové partie při severní hranici jsou zarostlé nižšími dřevinami. Kromě 
běžných druhů jako je růže šípková, trnka, švestka, hloh či hrušeň v území najdeme torza 
suchých pěstovaných třešní upomínající na někdejší ovocné výsadby. Ochranářsky zajímavou 
drobnou dřevinou je třešeň křovitá. Husté porosty křovin ve východní části postupně pohltily 
místa, kde v minulosti bývaly pouze roztroušené zřejmě ovocné dřeviny a vinohrad.  
Na několika místech zmlazuje akát a na nejnižší etáži roste šeřík. 
 
Fauna 
Území je zajímavé pro pěnici vlašskou a strakapouda jižního (Správa NP Podyjí, 2001; 
Mackovčin, 2007). Herpetofauna je zastoupena užovkou hladkou a naší nejmohutnější 
ještěrkou, ještěrkou zelenou. Nad travinami je možné na jaře od dubna do půlky května 
pozorovat pestrokřídlece podražcového, který tady přežívá díky živné rostlině podražci 
křovištnímu. V trávnících hojně loví kudlanka nábožná. 
Aktuální průzkumy ukázaly přítomnost několika významných zástupců nosatcovitých brouků. 
Největší pozornost zasluhuje krytonosec Prisistus obsoletus, druh s neznámou bionomií, 
nalezený na Znojemsku jen na Havranickém vřesovišti a Vraním vrchu. Typický je zde výskyt 
krytonosce Thamiocolus signatus, s bohatou populací žijící monofágně na čistci přímém. 
Na jetel rolní je vázán květopas Tychius rufipennis, typický druh písčitých stanovišť jižní 
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Moravy. Otevřené stepní enklávy s pcháči, bodláky a ostropsy vyhledává zlatohlávek uherský, 
významný druh lokality i celého regionu. Z ostatních broučích skupin je významný výskyt 
krasce Paracylindromorphus subuliformis vázaného na pýr. 
Z dalších skupin bezobratlých vzbudil pozornost nález miniaturního pavouka mysmena Jobova 
jako nového druhu pro Moravu (Machač & Krejčí 2017). Zajímavý je taktéž nález kriticky 
ohroženého teplomilného druhu velkého slíďáka Alopecosa striatipes, který byl na Znojemsku 
objeven poprvé. K vzácným teplomilným druhům plachetnatek patří Agyneta fuscipalpa 
a Syedra gracilis. Na skalnaté stepi a vřesoviště je vázán výskyt pavučenek Panamomops 
inconspicuus a Tapinocyboides pygmaeus. Vegetaci skalních stepí a suchých trávníků obývá 
taktéž skálovka Drassyllus pumilus, snovačka Neottiura suaveolens či běžník Xysticus 
striatipes. Vzácným zástupcem sekáčů je velký panonský druh Egaenus convexus, který lze na 
Znojemsku na vhodných biotopech nalézt poměrně často. (Krejčí 2018) 
 
Historické souvislosti 
Oblast dnešní přírodní památky zobrazená na mapách 1. vojenského mapování (na Moravě 
1764–1768) ukazuje, že území leželo na okraji vinohradů a rozsáhlých odlesněných ploch 
(zřejmě pastvin a snad i sadů) sahajících prakticky až po strmé svahy řeky Dyje a mnohde až 
k ní (dnes z větší části porostlé lesem).  
 

 
Obrázek 1: Výřez mapy 1. vojenského mapování (na Moravě 1764–1768)4 s vyznačením oblasti dnešní 
přírodní památky 
 
                                                           
4 Zdroj: The First Military Survey (1763-1787) | Mapire - Historical Maps of the Habsburg Empire. Dostupné 

z: <http://mapire.eu/en/map/collection/firstsurvey/>. © Österreichisches Staatsarchiv 2014, © Arcanum 
Adatbázis Kft, 2014. 
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Obrázek 2: Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska 1 : 2 880 (1824–1843)5 
 
Z mapy stabilního katastru je patrné, že území bylo částečně pastvinou (W = Weiden), část byla 
využívána jako vinohrad, pole a sad. Kamenitá a méně úrodná místa byla zřejmě formována 
pastvou. Na černobílém leteckém snímku z roku 1953 je patrné, že na části byla vysázena 
skupina ovocných dřevin, z části bylo území užíváno jako pole a pastvina. Oproti současnému 
stavu byla dřevinná vegetace soustředěna do západní části, dnes jsou keře spíše při okrajích 
a ve východní části. Je zřejmé, že Horáčkův kopeček byl až na zmíněnou část bez zapojené 
dřevinné vegetace, ta byla rozložena rovnoměrně a byla tvořena solitérními stromy, ze kterých 
jsou dnes v území zachována již pouze torza (dvě suché třešně).  
Od padesátých let 20. století je patrné postupné zarůstání v důsledku upuštění 
od obhospodařování. V případě, že by zde v osmdesátých a devadesátých letech 20. století 
nenavázal na někdejší obhospodařování ochranářský management, lokalitu by potkal osud, 
který je patrný na mnoha obdobných lokalitách v okolí, a to zarůstání křovinami a akátem. 
 

                                                           
5 Zdroj: Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Dostupné 

z: <http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/>. © Zeměměřičský úřad 2006. 
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Obrázek 3: Letecký snímek z roku 1953 s vyznačením území6 
 

 
Obrázek 4: Pastva v roce 2017 
                                                           
6 Zdroj: Letecká mapa 1953, poskytovatel: Jihomoravský kraj; Layer Name: Letecká mapa 1953, Data Type: 

WMS Service, WMS Server: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_53/MapServer/WMSS
erver?, Service Name: Jmk_orto_53.  



 

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů  
druh kategorie 

podle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost 
nebo vitalita populace, další poznámky 

ROSTLINY 
černýš rolní 
(Melampyrum arvense) 
# 

- VU v travinobylinných společenstvech 

česnek žlutý 
(Allium flavum) # - NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

čilimník poléhavý 
(Cytisus procumbens) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

čilimník řezenský 
(Chamaecytisus 
ratisbonensis) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

divizna brunátná 
(Verbascum 
phoeniceum) # 

§3 NT 
na narušovaných místech v trávnících; stabilní 
populace# 

huseník chudokvětý 
(Arabis pauciflora) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

hvězdnice zlatovlásek 
(Galatella linosyris) # 

§3 NT 
svah s travinobylinnou vegetací v centrální části mezi 
nejvyšším místem a selským lůmkem (viz příloha 
M4a); ustupující druh, do 30 kvetoucích rostlin# 

chlupáček hadincovitý 
(Pilosella echioides) # 

- VU v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

kavyl vláskovitý  
(Stipa capillata) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

koniklec velkokvětý 
pravý 
(Pulsatilla grandis 
subsp. grandis) # 

§2 VU 
v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 
v centrální části (viz příloha M4a); kolem 20 trsů# 

kosatec nízký 
(Iris pumila) # 

§2 VU 
v travinobylinných společenstvech (viz příloha M4a); 
roztroušeně, na otevřených místech# 

křivatec český pravý 
(Gagea bohemika 
subsp. bohemika) # 

§2 VU 
na mělké půdě v okolí nezastíněných skalních výchozů 
(viz příloha M4a); sterilní porosty na více místech# 

křivatec nizoučký 
(Gagea pusilla) # 

- VU v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

křivatec rolní  
(Gagea villosa) # 

- VU v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

lnice kručinkolistá 
(Linaria genistifolia) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

ostřice nízká  
(Carex humilis) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

podražec křovištní 
(Aristolochia clematitis) 
# 

- NT v travinobylinných společenstvech 

pochybek prodloužený 
(Androsace elongata) # - NT 

narušovaná místa v travinobylinných společenstvech 
na mělkém podloží 

pryskyřník illyrský 
(Ranunculus illyricus)  

§2 VU nejistý údaj převzatý z NDOP 

radyk prutnatý 
(Chondrilla juncea) # 

- VU v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

rmen rakouský 
(Anthemis austriaca) # 

- NT narušovaná místa zejména v OP 

řebříček štětinolistý 
(Achillea setacea) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 
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druh kategorie 
podle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost 
nebo vitalita populace, další poznámky 

svízel sivý  
(Galium glaucum) # 

- NT v travinobylinných společenstvech na mělkém podloží 

topolovka bledá  
(Alcea biennis) # 

§2 EN 

druh narušovaných půd okolí PP památky, přímo 
v území nemá vhodné podmínky (vyskytuje se 
například v plochách po redukci keřů nebo jinak 
narušených plochách); roztroušeně na narušených 
místech# 

třešeň křovitá 
(Prunus fruticosa) # 

- EN na mělkém podloží 

turan podolský 
(Erigeron podolicus) # 

- EN spodní etáž v travinobylinném porostu 

vikev panonská červená 

(Vicia pannonica subsp. 
striata) # 

- EN narušovaná místa na spodní etáži  

ŽIVOČHICHOVÉ 
BEZOBRATLÍ 

běžník květomilný 
(Thomisus onustus) *** - VU pavouk 

běžník stepní  
(Ozyptila claveata) *** - LC pavouk 

běžník vřesovištní 
(Xysticus striatipes) *** 

- VU 

vzácný běžník vyskytující se od nížin až do středních 
poloh na suchých biotopech, zejména na skalních 
stepích, písčinách a vřesovištích; obývá bylinný porost 
a povrch půdy 

cvrček polní  
(Gryllus campestris) * - NT 

mizející druh, v území nepočetný výskyt 

dřepčík  
(Chaetocnema 
compressa) ** 

- EN 
velmi vzácný druh stepních lokalit s vazbou na ostřici; 
v Podyjí jen dva nálezy 

krasec Acmaeoderella 
flavofasciata ** 

- CR 
vzácný druh, v Podyjí typicky v kaňonu, na plošině jen 
ojediněle. Imaga na Achillea, vývoj v odumřelém 
dřevě dubů 

křižák dvouhrbý 
(Gibbaranea 
bituberculata) *** 

- LC 
pavouk 

kudlanka nábožná 
(Mantis religiosa) # §1 VU běžně v celém území; vitální populace# 

listovník drnový 
(Thanatus formicinus) 
*** 

- LC pavouk 

listovník písečný 
(Thanatus arenarius) 
*** 

- VU 
vzácný listovník vyskytující se v teplých oblastech 
středních Čech a jižní Moravy vázaný na skalní stepi, 
písčiny či vřesoviště 

mikarie mravencovitá 
(Micaria formicaria) 
*** 

- VU 
teplomilný druh mikárie obývající skalní stepi 
a osluněné suché lesní okraje; vyskytuje se 
v nejteplejších oblastech České republiky 

mysmena Jobova 
(Microdipoena jobi) 
*** 

- EN 

velmi vzácný druh pavouka obývající nenarušené 
biotopy s hustou vegetací a podrostem; má dvě 
ekologická optima, prvním jsou suché světlé lesy (bory 
a doubravy) s bylinným podrostem a keříčky vřesu 
a vřesoviště a druhým mokřadní porosty ostřic a jiné 
vegetace; žije skrytě mezi hustou vegetací, kde si dělá 
u země drobné kolové síťky; nálezy z Podyjí jsou 
prvními doklady výskytu tohoto druhu na Moravě 

nosatec Prisistus 
obsoletus ** 

- VU 
vzácný, jednotlivě nacházený druh vázaný na česneku 
žlutém 
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druh kategorie 
podle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost 
nebo vitalita populace, další poznámky 

nosatec Thamiocolus 
signatus ** 

- VU 
vzácnější druh, žijící na čistci přímém 

osenice paprsčitá 
(Actinotia radiosa) * - NT 

motýl 

pavučenka nejmenší 
(Tapinocyboides 
pygmaeus) *** 

- VU 
obývá především pukliny půdy či nory hlodavců, ale 
lze ji nalézt i mezi mechem či lišejníky, na skalních 
stepích, vřesovištích či detritu osluněných sutí 

pavučenka nenápadná 
(Panamomops 
inconspicuus) *** 

- EN 
vzácná pavučenka vyskytující se v trávě a detritu 
skalnatých stepí pouze v nejteplejších oblastech Čech 
a Moravy 

pavučenka větší 
(Ceratinella major) *** - LC pavouk 

pestrokřídlec 
podražcový  
(Zerynthia polyxena) ### 

§1 NT 
imaga v dubnu a květnu, housenky na podražci 
křovištním od května do začátku července; nepočetný 
výskyt 

plachetnatka útlá 
(Syedra gracilis) *** 

- VU 

velmi vzácný druh plachetnatky obývající detrit 
teplých vlhkých lesů, např. doubrav, ale lze ji nalézt 
i na lesostepích, stepních trávnících, písčinách. Nálezy 
v NP Podyjí jsou první na území Moravy 

plachetnatka zoubkatá  
(Agyneta fuscipalpa) 
*** 

- EN 
vzácný teplomilný druh plachetnatky vyskytující se 
v trávě skalních stepí nízkých až středních poloh 

saranče vlašská 
(Calliptamus italicus) * - NT 

trávníky 

sekáč vyklenutý 
(Egaenus convexus) ***  LC 

velký teplomilný druh sekáče, který je ve východní 
části NP Podyjí hojný druh světlých lesů a okolí obcí 

skálovka brýlová 
(Drassyllus pumilus) 
*** 

- EN 
vzácný druh skálovky vyskytující se v nížinách 
a pahorkatinách především na xerotermech, zejména 
na skalních stepích pod kameny a v mechu 

skálovka dlouhonohá  
(Zelotes longipes) *** - LC pavouk 

skálovka dvoubarvá 
(Zelotes electus) *** - LC pavouk 

slíďák dutinkový 
(Trochosa robusta) *** - LC pavouk 

slíďák dvoupruhý 
(Pardosa bifasciata) 
*** 

- VU pavouk 

slíďák suchopárový 
(Alopecosa striatipes) 
*** - CR 

velmi vzácný teplomilný druh velkého slíďáka, který 
je vázán na suchá nezastíněná stanoviště se sporou 
vegetací, zejména skalní stepi a okraje nížinných borů; 
samice  
s kokonem se ukrývá v nehluboké zemní noře 

snovačka líbezná 
(Neottiura suaveolens) 
*** 

- VU obývá vegetaci skalních stepí a suchých trávníků 

zápřednice ladní 
(Cheiracanthium 
campestre) *** 

- LC pavouk 

zápředka měděná 
(Agroeca cuprea) *** - LC pavouk 

zlatohlávek uherský 
(Protaetia ungarica) ## 

- EN 
žije na bodlácích, pcháčích nebo ostropsech, zejména 
v úhorové vegetaci v ochranném pásmu 

OBRATLOVCI 
ještěrka zelená 
(Lacerta viridis) * §1 CR 

dobře osluněná místa a vystupující skalky s úkryty 
kolem nejvyšší skalky; několik kusů# 
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druh kategorie 
podle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. 

stupeň 
ohrožení* 

popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost 
nebo vitalita populace, další poznámky 

pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria) ## §2 VU 

vyhledává porosty křovin v otevřené krajině, 
v křovinách hnízdí a v okolí loví potravu; žije v okolí i 
ve vlastním území 

strakapoud jižní 
(Dendrocopus syriacus) 
## 

§2 EN 

hnízdí ve stromových dutinách, často ovocných dřevin; 
vyhledává otevřenou krajinu se samostatně stojícími 
stromy; v území nehnízdí, území slouží jako potravní 
základna. Poslední známý nález před rokem 2002. 

užovka hladká 
(Coronella austriaca) ## §2 VU 

žije v okolí i ve vlastním území 

Pozn.:  
* stupeň ohrožení dle červených seznamů ČR:  
§1, §2, §3 – druhy zvláště chráněné v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle přílohy II 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;  
CR, EN, VU, NT, LC – druhy kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné, téměř ohrožené a málo dotčené 
dle červeného seznamu ČR, údaj o stupni ohrožení převzat z Červeného seznamu cévnatých rostlin České 
republiky (Grulich & Chobot, 2017), z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky: Obratlovci 
(Chobot & Němec, 2017) a Bezobratlí (Hejda, et al., 2017) nebo Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted 
according to evidence-based national conservation priorities (Řezáč, et al., 2015). 
Zdroj informací: # Němec, R. – vlastní terénní šetření, 2017; ## Přírodní památka Horáčkův kopeček: Plán péče 
2001–2010, 2001; * NDOP; ** Stejskal, R. in lit; *** Krejčí, 2018. 
 
 
2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území 

v minulosti a současnosti 
 
a) abiotické disturbanční činitele 
Běžné disturbance jako v okolí. Významné je například letní sucho. 
 
b) biotické disturbanční činitele 
Běžné disturbance jako v okolí. 
 
 
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 
činnosti v minulosti a současnosti 

 
a) ochrana přírody – území je chráněno v kategorii přírodní památka a probíhá zde 
ochranářský management (viz kapitola 2.5); formu ochrany lze považovat za dostatečnou, snad 
jen s výjimkou absence funkčního ochranného pásma v území SV a V od PP (viz kapitola 3.2 
a 3.4). 
 
b) lesní hospodářství – vzhledem k absenci lesních porostů v území lesnické hospodaření 
neprobíhá. 
 
c) zemědělské hospodaření – okolní pozemky jsou různě intenzivně zemědělsky využívány 
(pole, vinohrad, sad); orná půda je využívána intenzivně až k samotné hranici PP (ze SV 
a V strany). V křovinaté části v jižním cípu území je v posledních letech stanoviště včelaře. 
 
d) myslivost – území je součástí honitby Konice – Popice (označení CZ6220110027), 
uživatelem honitby je Myslivecké sdružení Konice – Popice (HS Konice – Popice). Existuje 
riziko eutrofizace v důsledku zřízení krmných zařízení a vnadišť, což je v celém území 
nepřípustné. Na horní terase, na okraji pole je umístěn posed. 
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e) rybářství – v území nejsou vodní plochy. 
 
f) rekreace a sport – území neslouží primárně k rekreaci ani ke sportovním aktivitám, nicméně 
je extenzivně navštěvováno turisty a badateli bez znatelného vlivu na předměty ochrany 
a obdobnou intenzitu lze očekávat i do budoucna. 
 
g) těžba nerostných surovin – v území těžba nerostných surovin neprobíhá. 
 
 
2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy 
 
Souvisejícím plánovacím dokumentem je Územní plán Znojmo (zpracovatel Arch. Design, 
s.r.o., Brno) z roku 2014 a jeho Změna č. 1 z roku 2017, dále Přírodní památka Horáčkův 
kopeček Plán péče 2001–2010 a Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012–
2020. 
Souvisejícími správními rozhodnutími a právními předpisy je Vyhláška č.  2/02 o zřízení 
zvláště chráněného území – Přírodní památky Horáčkův kopeček na k.ú. Popice u Znojma 
z roku 2002, kterou vydala Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě. V rámci 
ÚSES je území součástí nadregionálního biocentra NRBC 28 Údolí Dyje. 
 
 
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch 
 
2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa ve zvláště chráněném území ani jeho OP nejsou. 
 
  
2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích 
 
Rybníky, vodní nádrže ani vodní toky nejsou součástí území ani jeho OP. 
 
 
2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody 
 
V území sice nejsou útvary neživé přírody předmětem ochrany, ale vzhledem ke krajinářskému 
významu skalek vystupujících na povrch jim je věnována pozornost, viz dále. 
 
 
2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky 
 
Území je rozděleno na tři dílčí plochy. 
 
Přílohy: 
T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich 
M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 
 
 
2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, 

dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup 
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A. ekosystémy 
 
ekosystém: T 3.3A Subpanonské stepní trávníky  
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému 
ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům 

rozloha ekosystému 
okolo 0,2 ha 
 

Aplikace kosení a přepásání, tak jak tomu bylo v období platnosti předchozího plánu 
péče, udrží dobrý stav. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

výskyt druhu kosatec 
nízký 
 

Dle dobrého stavu populace lze soudit, že aplikace kosení a přepásání, tak jak tomu bylo 
v období platnosti předchozího plánu péče, byla správně nastavena. V případě 
poškozování druhu pasoucími zvířaty je vhodné trsy mechanicky ochránit před okusem. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

rozloha 
roztroušených křovin 
do 5 % rozlohy 
 

V současnosti dosahuje plocha roztroušených křovin o něco vyšší pokryvnosti. Aplikace 
pastvy a cílená pravidelná redukce v následujícím období postupně sníží pokryvnost 
křovin. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

 
B. druhy 
 
druh: kosatec nízký (Iris pumila) 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu 
k provedené péči a působícím vlivům 

životaschopná 
populace o stovkách 
ks. 

Aplikace kosení a přepásání, tak jak tomu bylo v období platnosti předchozího plánu 
péče, udrží dobrý stav. V případě poškozování druhu pasoucími zvířaty je vhodné trsy 
mechanicky ochránit před okusem. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

 
druh: hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris) 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu 
k provedené péči a působícím vlivům 

životaschopná 
populace o stovkách 
ks. 

Aplikace kosení a přepásání, tak jak tomu bylo v období platnosti předchozího plánu 
péče, udrží dobrý stav. Trsy je možné v době květu a plození vynechat ze seče. V případě 
poškozování druhu pasoucími zvířaty je vhodné trsy mechanicky ochránit před okusem. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

 
druh: zlatohlávek uherský (Protaetia ungarica) 
indikátory cílového 
stavu 

aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje druhu ve vztahu 
k provedené péči a působícím vlivům 

výskyt druhu v 
území nebo 
bezprostředním okolí 

Druh vyhledává narušené plochy v okrajích území a v ochranném pásmu, kde dospělci 
sedí na pcháčích, bodlácích a ostropsech. Takové plochy je potřeba v ochranném pásmu 
zachovat například udržováním úhoru. 
stav: dobrý 
trend vývoje: setrvalý 

 
 
2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 
 
Režim managementu lokality lze vést dostatečně citlivě tak, aby k zásadním kolizím 
ochranářských zájmů nedocházelo. Pokud by však taková situace v budoucnu nastala, je třeba 
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chápat jako prioritu společenstva a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany, dále pak 
další významné druhy a fenomény. Razantní redukce křovin by mohla být ve střetu se zájmy 
ochrany ptačí oblasti (výskyt pěnice vlašské). Úplná likvidace keřových porostů však není 
plánována a není ani v zájmu předmětu ochrany přírodní památky. Při šetrné redukci 
v izolovaných ploškách a ve vhodném termínu ke střetu nedojde. 
 

 
Obrázek 5: Horní část se skalními výchozy byla na začátku roku 2017 silně zarostlá ostružiníkem a ovsíkem 
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3. Plán zásahů a opatření  
 
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ 
 
3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného 

využívání 
 
a) péče o lesní ekosystémy na lesních pozemcích 
 
V území nejsou lesy.  
 
b) péče o vodní ekosystémy 
 
V území nejsou vodní ekosystémy.  
 
c) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky 
 
Pastva – obecně lze doporučit a preferovat pastvu před kosením. Pastva by měla probíhat 
především na jaře a na podzim, případně v zimních měsících podle sezóny.  
Pastvu je možné po kopci stěhovat. Ve dvou až tříletých cyklech pak postupně přepást celé 
území. V tomto konkrétním území je vhodné aplikovat ohradníkovou pastvu (podél hranice 
s polem je možné nainstalovat pevné sloupky, po kterých bude veden ohradník). V zimních 
měsících by mělo dojít k přípravě lokality na další pastevní sezónu. Před pastvou je vhodné 
posekat pastvinu a vypálit stařinu. Pokud se bude pást v době květu nebo zrání semen 
konikleců, kosatců nebo hvězdnic, je vhodné část trsů chránit mechanickou zábranou proti 
poškození (rostliny by měly odkvést a zaplodit). Vhodnější je zásah posunout v čase nebo 
prostoru. Spasení je možné v případě, že se nebude opakovat více let po sobě na stejném místě 
ve stejnou dobu. Na silně zarostlých plochách je obecně možná pastva s větší intenzitou (více 
zvířat nebo po delší dobu, přičemž není nutno stanovovat konkrétní termíny pastvy). Tento 
způsob péče kombinovaný se sečí je možné aplikovat, dokud nedojde k výraznějšímu ústupu 
ovsíku vyvýšeného ve prospěch hodnotných druhů travinobylinných společenstev. Je však 
nutné zamezit pohybu zvířat zejména v cenných partiích. Co se týče nedopasků, důsledně by se 
měly odstraňovat jen nežádoucí výmladky potlačovaných dřevin nebo hrubé traviny (třtina). 
Nedopasky bylin a stanovištně typických trav mohou být ponechávány jako refugium hmyzu. 
Jednou za 3–5 let by měly být květnaté partie lokality ponechány v klidu, buď v jarním období, 
nebo i celou sezónu. 

 
Kosení travinobylinných porostů – v případě nezajištění pastvy nebo v místech, kde pastva 
neprobíhá (dolní rovinatá louka), či v místech, kde zůstaly nežádoucí nedopasky, je vhodné 
kosit – nejlépe v červnu a na podzim (dle průběhu sezóny). V tomto případě by období seče 
mělo opět respektovat nároky některých konkrétních druhů (zejména koniklec, kosatec, 

Ekosystém trávníky 
Typ managementu pastva 
Vhodný interval 1× za 2 roky 
Minimální interval 1× za 3 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře ovce, koza 
Kalendář pro management  IX–V (možné je i v jinou dobu dle aktuální sezóny – nutnost ochránit ochranářsky 

významné druhy) 
Upřesňující podmínky jednou za 3–5 let pastvu v území omezit nebo zcela vyloučit k zajištění klidového 

režimu 
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hvězdnice), a nesmí proto na předmětných plochách probíhat v době květu či zrání semen 
(případně je vhodné je ze seče některý rok vynechat, ale ne pravidelně). Na plochách porostlých 
ovsíkem by seč měla být provedena před dosažením mléčné zralosti trav, tedy v dubnu a květnu. 
Druhá výběrová seč by měla proběhnout začátkem srpna (v tomto případě je potřeba se vyhýbat 
plochám s hvězdnicí zlatovláskem). Sečení ovsíku je vhodné doplnit ručním vytrháváním trsů, 
resp. vykopáváním nejlépe v dubnu po dešti. 
 

Ekosystém trávníky 
Typ managementu kosení travinobylinných porostů 
Vhodný interval 2× za rok 
Minimální interval 1× za 2 roky 
Prac. nástroj/hosp. zvíře motorová kosa, mechanizace 
Kalendář pro management  V–VI a IX 
Upřesňující podmínky biomasu odstranit mimo vlastní území PP 

 
Redukce dřevin – při zásazích je vhodné se zaměřovat přednostně na zmlazení dřevin 
v ochranářsky cenných partiích a následně na ruderalizovaných místech. Naopak je žádoucí 
ponechávat keře na okraji území. Z jižní strany by neměly zůstávat vzrostlé dřeviny z důvodu 
stínění. Rozsáhlé keřové partie by bylo vhodné prosvětlit a ve vybraných místech vyvětvovat 
tak, aby pod nimi mohla probíhat pastva.  
 
Ekosystém keře, trávníky 
Typ managementu redukce dřevin 
Vhodný interval po etapách, kontrola výmladků a obnovy porostů  
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zvíře ruční nářadí (pilka, pákové nůžky), řetězová pila, herbicid 
Kalendář pro management dle potřeby 
Upřesňující podmínky Prioritně vyřezávat koncem léta (srpen/září) a důsledně aplikovat obarvený herbicid 

na řezné plochy. Výmladky likvidovat opakovaným výřezem (plus nátěr herbicidu) 
a pastvou. Biomasu odstranit mimo vlastní území PP 

 
Odstranění akátu a šeříku 
 

Ekosystém keře, trávníky 
Typ managementu odstranění akátu a šeříku 
Vhodný interval dle potřeby, do úplné eradikace 
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zvíře vrtačka, pákové nůžky, aplikátor herbicidu, postřikovač, mačeta 
Kalendář pro management XI-IX 
Upřesňující podmínky Jedince silnější než 3 cm ošetřit injektáží kmene, tenčí jedince částečným loupáním 

kůry a okamžitým nátěrem herbicidu. Souvislejší zmlazení šeříku nutno ošetřit 
postřikem na list (herbicid+smáčedlo). Před odstraněním je nutné nechat dřeviny 
kompletně odumřít. 

 
Mechanické narušování povrchu 
 

Ekosystém trávníky 
Typ managementu mechanické narušování povrchu 
Vhodný interval 1× za 3 roky 
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zvíře pasoucí se zvířata, ruční nástroje, traktor 
Kalendář pro management  
Upřesňující podmínky V případě absence disturbancí pastvou je vhodné provádět narušování k zajištění 

lepších podmínek pro klíčení rostlin (koniklec velkokvětý, hvězdnice zlatovlásek 
a další). Možné je bránování (dostupná místa pro mechanizaci) nebo hrabání hráběmi, 
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případně lokální frézování pomocí traktoru Vyhnout se místům výskytu invazních 
druhů (akát, šeřík). 

 
Vypalování stařiny – plochy s vrstvou stařiny je vhodné po částech vypálit – nejlépe v zimním 
období za mrazu (nezbytná je spolupráce s botanikem a zoologem). Vypalování je vhodné 
provádět na stejné ploše maximálně jedenkrát za tři až čtyři roky a v jednom roce by celkově 
nemělo přesáhnout 20 % rozlohy otevřených ploch (péče vhodná zejména pro koniklec 
velkokvětý). 
 

Ekosystém trávníky 
Typ managementu vypalování stařiny 
Vhodný interval 1× za 3 roky 
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zvíře hořák, hrábě, lopata, sekeromotyka, ochranný oděv, voda 
Kalendář pro management  
Upřesňující podmínky Po částech, před realizací vytvořit ochranné pásy. 

 
Výsadba ovocných dřevin 
 

Ekosystém křoviny 
Typ managementu výsadba ovocných dřevin 
Vhodný interval jednorázově 
Minimální interval - 
Prac. nástroj/hosp. zvíře - 
Kalendář pro management X, III 
Upřesňující podmínky Jen jednotlivé jedince či menší skupiny, upřednostňovat by se měly staré odrůdy. 

Výsadby jen mimo dosah cílového biotopu (zejména místa, která jsou nyní zarostlá 
křovím).  

 
d) péče o populace a biotopy rostlin a hub 
 
Péče o jednotlivé druhy musí vyplývat především z péče o biotopy, ve kterých daný druh roste. 
 
Kosatec nízký (Iris pumila) – je druh rozšířený v jihovýchodní Evropě a na Znojemsku leží SZ 
hranice jeho rozšíření, nejseverněji zasahuje k Brnu (Velatická slepencová stráň) a k Prostějovu 
(Kosíř). Roste na světlých skalních stepích a na písčitých a kamenitých pahorcích. V našich 
podmínkách vyžaduje pravidelný management. 
Zásady managementu:  
Pro jeho udržení na lokalitě je vhodné udržovat místa jeho výskytu bez zastínění dřevinami 
a vhodné je aplikovat pastvu, nejlépe časně jarní, podzimní a zimní. V době květu je kosatec 
ovcemi spásán, takže by se pastva měla tomuto období vyhnout (IV–V), nebo příslušná místa 
vyplotit, aby zůstala před pastvou uchráněna. K redukci stařiny se dá doporučit vypalování. 
V případě, že nebude zajištěna pastva, je možné travinobylinné porosty s výskytem kosatce 
kosit a půdu v okolí trsů mechanicky narušovat. 
 
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) – evropsky významný druh, středoevropský endemit 
s podstatnou částí svého areálu v moravském termofytiku, typická rostlina pastvin případně 
primárních bezlesí, která v území vyžaduje pravidelný management. 
Zásady managementu:  
Pro jeho dlouhodobé udržení na lokalitě je vhodné aplikovat přepásání kombinované 
s ochranou některých trsů před spasením (pokud pastva probíhá v době květu a zrání semen). 
Doporučuje se provádět vypalování (viz kapitola 2.5). V případě, že nebude zajištěna pastva, je 
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možné travinobylinné porosty kosit (pokud seč probíhá v době květu a zrání semen, je vhodné 
vynechat některé trsy) v kombinaci s narušováním drnu a vypalováním. 
 

 
Obrázek 6: Redukce křovin a stavba ohradníku v roce 2017 
 
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – nežádoucí, nepůvodní dřevina. V území již téměř 
potlačen až na dvě ohniska menšího rozsahu. 
Zásady managementu:  
U tenkých jedinců aplikovat herbicid na částečně sloupnutý kmínek, silnější stromky injektovat 
vrtáním, nechat dřeviny uschnout a místa po redukci důsledně kontrolovat případně zásah 
opakovat. Takto je potřeba postupovat až do úplného potlačení výmladnosti. 
 
Šeřík obecný (Syringa vulgaris) – nepůvodní dřevina, v minulosti zřejmě v území vysazen. 
Ve středu lokality roste jediný polykormon o ploše několika metrů čtverečních. I přes ojedinělý 
výskyt by měl být šeřík zlikvidován. Silné a střední kmeny je vhodné injektovat navrtáním 
(letní měsíce), menší jedince buď ošetřit částečným loupáním kůry nebo zátěrem řezných ploch. 
Pokud se objeví zmlazení, lze použít postřik na list dostatečně vzrostlých výmladků (druhá 
polovina sezóny). 
 
Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) – druh, který v případě upuštění od managementu 
postupně obsazuje lokalitu. Na lokalitě se postupně hromadí organická hmota, což je využíváno 
běžnými druhy dalších sukcesních stádií k obsazení lokality. Tím dochází k postupnému 
potlačení a vymizení ochranářsky hodnotných druhů. 
Zásady managementu:  
Pro potlačování ovsíku je vhodná pastva v jarních měsících, dále mechanické vytrhávání nebo 
vykopávání trsů a vypalování. Ve srážkově nadprůměrných letech je vhodné ještě aplikovat 
přepasení podzimní a zimní. Možné, ale méně účinné je aplikovat kosení vícekrát v roce, před 
dosažením mléčné zralosti semen. 
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e) péče o populace a biotopy živočichů  
 
Péče o jednotlivé druhy musí vyplývat především z péče o společenstva, ve kterých daný druh 
žije.  
Pro podporu živočišné složky je zásadní dodržovat mozaikovitý způsob péče o lokalitu a snažit 
se o kombinaci různých typů zásahů namísto plošné, jednotvárné péče. Vybrané části lokality 
nebo jednou za čas i lokalita celá by měly zůstat po celou sezónu v klidovém režimu. Zejména 
při pastvě je zásadní ponechávat v jarních měsících (květen a červen) vybrané části v klidu, aby 
byl zajištěn dostatek kvetoucích bylin na lokalitě. Otevřené stepní enklávy s pcháči, bodláky 
a ostropsy je možné ve vybrané části nechat kvůli výskytu zlatohlávka uherského. 
Dodržení těchto zásad by mělo zajistit prosperitu živočichů, kteří jsou předmětem ochrany 
i dalších významných druhů lokality.  
 
Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) – pro dokončení vývoje housenek je nutné 
ochránit vybrané porosty podražce před sešlapáním během pastvy, příp. před posečením 
alespoň do konce června nebo lépe do začátku července. Housenky jsou zpravidla na živných 
rostlinách poměrně nápadné, a tak lze případně chránit oplůtky jen vybrané polykormony 
s housenkami. Pro přezimování na lokalitě je nezbytné zajistit přítomnost přirozených úkrytů 
(křoviny, nesečené části trávníků apod.). 
 
f) péče o útvary neživé přírody 
 
Nenavrhuje se. 
 
 
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území 
 
Navrhované zásahy a činnosti viz kapitola 3.1.1 a přílohy. 
 
 
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně 

návrhu zásahů a přehledu činností 
 
K zamezení splachů živin a zemědělské chemie do lokality by bylo vhodné zatravnit OP nebo 
zde udržovat úhorová společenstva, zejména kolem SV a V hranice (pozemky p. č. 2109, 2113, 
2112, resp. část pozemku p. č. 2093; viz též mapová příloha a kapitola 3.4; přesné vymezení 
bude předmětem dalších jednání). 
 
 
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu 
 
Území je v terénu označeno tabulemi se státním znakem, vyznačení vyžaduje doplnění 
o pruhové značení tak, aby splňovalo parametry uvedené v příslušné vyhlášce (provedeno 
v roce 2021).  
 
Vhodné by bylo v terénu vyznačit cestu (pozemek p. č. 2120 ve vlastnictví Města Znojma), 
která vede kolem spodní části území a je soustavně rozorávána. Cestu by bylo vhodné obnovit 
nebo alespoň zatravnit. 
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3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území 
 
a) vyhlašovací dokumentace  
V současnosti vyhlášená hranice přírodní památky nekopíruje hranice dotčených parcel (viz 
příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma), proto lze 
doporučit přehlášení území ve smyslu upřesnění případně rozšíření prostorového vymezení. 
 
Úprava parcelního vymezení: 
Území by zahrnovalo celé pozemky (dnes spadají do území celé nebo tam zasahují z velké 
části) p. č. 2096, 2097, 2114, 2115 a 2119 v k. ú. Popice u Znojma (viz příloha M2, naopak by 
do PP neměly být zahrnuty části pozemků p. č. 2093, 2109, 2112, 2113, 2120, 2124 a 2179 
v k. ú. Popice u Znojma). 
 
Rozšíření území: 
Území by bylo vhodné rozšířit o pozemky p. č. 2252, 2253, 2254, 2255, 2260, případně část 
pozemku p. č. 2179 (cesta dělící území na dvě části) v k. ú. Popice u Znojma. Pozemky jsou 
z části ve vlastnictví ČR, svěřeno Správě NP Podyjí (pozemky p. č. 2260 a 2255), částečně 
ve vlastnictví ČR, svěřeno Státnímu pozemkovému úřadu (pozemek p. č. 2254), částečně 
ve vlastnictví města Znojma (pozemek p. č. 2179) a dále ve vlastnictví soukromých subjektů 
(pozemek p. č. 2252 a 2253). 
 
Vzhledem k podobnosti názvu přírodních památek Horáčkův kopeček a Horecký kopec a z toho 
plynoucím záměnám lze doporučit změnu či úpravu názvu PP. 
 
b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech 
Nenavrhují se. 
 
c) ostatní 
Nenavrhují se. 
 
 
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území 

veřejností 
 
Zvláště chráněné území nemá přednostně sloužit k rekreačnímu a sportovnímu využívání, spíše 
je třeba klást akcent na vzdělávací a vědecké účely.  
 
 
3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území 
 
Území by mělo sloužit svou kulturně-osvětovou funkcí pro poznávání krajiny, vegetace 
a jednotlivých druhů a specialistům pro různé studie.  
Navrhuje se doplnit infotabuli s informacemi o území.  
 
 
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území 
 
Dopad všech zásahů na jednotlivé druhy organizmů je nutné sledovat a management podle 
zjištěných skutečností upravit. Vhodné by bylo před koncem platnosti tohoto dokumentu 
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zpracovat aktuální botanický, ornitologický, entomologický případně další průzkum s důrazem 
na konkrétní návrhy a připomínky k péči.  
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody 

podle jednotlivých zásahů (druhů činností) 
 
Druh zásahu (činnosti) 
 
 

Odhad 
množství  
(např. plochy) 

Četnost 
zásahu za 
období 
plánu péče 

Orientační 
náklady za 
období platnosti 
plánu péče (Kč) 

pastva 30 000,- 10 300 000,- 
kosení travinobylinných společenstev 
a ruderalizovaných porostů 

12 000,- 10 120 000,- 

redukce dřevin (včetně invazních) 15 000,- 10 150 000,- 
narušování drnu a vypalování   dle potřeby 
ostatní zásahy 5000 5 55 000,- 
likvidace starých skládek   dle potřeby 

N á k l a d y  c e l k e m  (Kč) 643 000,- 
Pozn.:  
* Uvedené ceny vychází z Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí, 2018 a jsou pouze 
orientační. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
 
4.2 Použité podklady a zdroje informací 
 
4.2.1 Literatura a internetové zdroje 
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4.2.2 Mapové podklady a WMS 

 
Mapové přílohy plánu péče byly vytvořeny v GIS, jako podklad byly použity zdroje uvedené 
níže. Mapy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
• Katastrální mapy, poskytovatel ČÚZK; Layer Name: WMS Katastralni mapy, Data Type: 

WMS Service, WMS Server: http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?, Service Name: WMS 
Katastralni mapy. 

• Letecká mapa 1953, poskytovatel: Jihomoravský kraj; Layer Name: Letecká mapa 1953, 
Data Type: WMS Service, WMS Server: http://gis.kr-
jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/orto_53/MapServer/WMSServer?, Service Name: 
Jmk_orto_53. 

• Ortofoto, poskytovatel ČÚZK; Layer Name: Prohlížecí služba WMS - Ortofoto, Data Type: 
WMS Service, WMS Server: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/ 
WMService.aspx?, Service Name: Prohlížecí služba WMS - Ortofoto. 

• Základní mapa 1 : 25 000, poskytovatel ČÚZK; Layer Name: Prohlížecí služba WMS - ZM 
25, Data Type: WMS Service, WMS Server: 
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx?, Service Name: Prohlížecí 
služba WMS - ZM 25. 
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4.3 Seznam zkratek používaných v plánech péče 
 
agg. – agregát, skupina podobných druhů 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
EVL – evropsky významná lokalita 
GIS – geografický informační systém 
HS – honební společenstvo 
KN – katastr nemovitostí 
k. ú. – katastrální území 
LČR – Lesy České republiky, s. p.  
LHC – lesní hospodářský celek 
LHO – lesní hospodářské osnovy 
LHP – lesní hospodářský plán 
MS – myslivecké sdružení 
OP – ochranné pásmo 
OPRL – Oblastní plán rozvoje lesa 
p. č. – parcelní číslo 
PK – pozemkový katastr 
PO – ptačí oblast 
PP – přírodní památka 
PR – přírodní rezervace 
SLT – soubor lesních typů 
sp. – species, druh určený pouze do rodu 
spp. – různé druhy jednoho rodu 
subsp. – poddruh 
var. – varieta 
WMS – webová mapová služba 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
S, J, V, Z – orientace ke světovým stranám a jejich kombinace 
 
 
4.4 Podklady pro plán péče zpracoval 
 
Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 
 
Smluvní zpracovatel: Pulsatilla z.s., info@pulsatilla.cz  
Ing. Radomír Němec – terénní a odborná část plánu péče a zpracování textu, fotografie. 
Mgr. Zuzana Němcová – mapové výstupy a zpracování textu. 
Spolupráce (abecedně): Zdeněk Mačát, Lenka Reiterová, Robert Stejskal a Martin Škorpík. 
 
Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon). 
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Obrázek 7: Horní část území po odstranění stařiny, keřů a pastvě v roce 2017 
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5. Přílohy 
 
Tabulky:  Tabulka T1 – Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet 

plánovaných zásahů v nich 
 
 
Mapy:   Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území  
 

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného 
pásma 

 
Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 
 
Příloha M4a – Lokalizace vybraných významných druhů rostlin 
 
Příloha M4b – Lokalizace nežádoucích druhů rostlin 

 
 

Vrstvy:   Příloha V1 – Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch 
 
 
Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje. 



 

 

Příloha T1 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2 
 
Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich 

označení 
dílčí plochy  

výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu a dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah nalé-
havost 

termín 
provedení 

interval 
provádění 

1 0,47 Stručný popis charakteru plochy 
nebo objektu:  
Nejcennější části se skalními výchozy 
a zachovalými travinobylinnými 
porosty a potenciálně zajímavé plochy 
v okolí. 
 
 
 

Dlouhodobý cíl péče: 
Zachování a zlepšení podmínek pro 
udržení otevřených skalních výchozů 
a navazujících travinobylinných 
společenstev. 

pastva – 
pást přednostně v jarních a podzimních měsících, možná je i 
zimní pastva. V létě je možné pást v plochách po redukci keřů 
a v keřích a plochách s ovsíkem.  Při pastvě v době květu 
zájmových rostlin – plochy s kosatcem, koniklecem, 
hvězdnicí zlatovláskem. 

1 IX–VI 
(VII-VIII) 

1× až 2× 
za rok 

kosení travinobylinných porostů – 
v případě nezajištění pastvy nebo v kombinaci s pastvou. 
Kosit nejlépe v červnu a vynechat plochy s koniklecem. 
Druhou seč provést nejlépe v září a vynechat plochy 
s hvězdnicí zlatovláskem. 

1 V–VI a  
IX-XII 

2× za rok 

redukce dřevin – 
na nejcennějších particích zabránit zarůstání – nadbytečné a 
nově se objevující dřeviny důsledně odstraňovat (výřez+zátěr 
pařízku herbicidem). 
Keřové skupiny zejména na okraji přecházející 
v zemědělskou krajinu je možné zmlazovat (vyřezat a zase 
nechat zarůstat). Postupovat po částech. 

1 IX–XI dle potřeby 

odstranění akátu a šeříku – 
veškeré akáty a šeříky ošetřit adekvátními metodami 
(injektáž, nátěr pařízků, postřik). Dle aktuální metodiky 
Správa NP Podyjí. 

1 VI–VII (v 
kombinaci 
s pastvou) 

VIIII-IX(se 
zatíráním 

herbicidem) 

dle potřeby 

mechanické narušování povrchu – 
v případě nezajištění pastvy nebo v kombinaci je možné 
přistoupit k narušení kompaktního drnu. 

1 jaro 1× za 1–2 
roky 

vypalování stařiny – 
při nahromadění stařiny by bylo vhodné provádět vypalování 
povrchu. Tento management je nutné předem konzultovat 
s pracovníky Správy NP Podyjí. Provádět po menších částech. 

3 zimní 
měsíce při 
zamrzlé 

půdě 

dle potřeby 



 

 

označení 
dílčí plochy  

výměra 
(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu a dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah nalé-
havost 

termín 
provedení 

interval 
provádění 

2 0,16 Stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu:  
Louka na nejnižší etáži.  
 
 
 
Dlouhodobý cíl péče: 
Zachování a zlepšení stavu 
travinobylinných společenstev. 

kosení travinobylinných porostů – 
v případě nezajištění pastvy nebo v kombinaci s pastvou. 

1 (IV)V(VI) a  
IX-XII 

2× za rok 

pastva – 
pastvu využít především jako náhradu druhé seče, možná je i 
zimní pastva. 

1 IX–VI 
(VII-VIII) 

1× až 2× 
za rok 

mechanické narušování povrchu – 
v případě nezajištění pastvy nebo v kombinaci je možné 
přistoupit k narušení kompaktního drnu. 

2 jaro 1× za 1–2 
roky 

vypalování stařiny – 
při nahromadění stařiny by bylo vhodné provádět vypalování 
povrchu. Tento management je nutné předem konzultovat 
s pracovníky Správy NP Podyjí. Provádět po menších částech. 

2 zimní 
měsíce při 
zamrzlé 

půdě 

dle potřeby 

3 0,38 Stručný popis charakteru plochy nebo 
objektu:  
Rozsáhlé keřové partie při východní 
hranici. 
 
 
 
Dlouhodobý cíl péče: 
Redukce keřů, otevření a vyvětvení 
porostů, výsadba ovocných dřevin. 

redukce dřevin – 
keře postupně směrem od otevřených ploch prosvětlovat a 
vyvětvovat (vybrané ponechávat). 
Tam, kde není cílem porost zmladit, používat zátěr řezných 
ploch herbicidem. 

1 IX–XI dle potřeby 

pastva – 
možná je celoroční pastva pod keři.  

2  1× až 2× 
za rok 

likvidace starých skládek – 
na několika místech byly zjištěny staré skládky 
s pneumatikami, sklenicemi, plastovými lahvemi a stavební 
sutí, které by se měly postupně odstranit.  

2 - dle potřeby 

výsadba ovocných dřevin – 
porosty v současnosti zarostlé dřevinami postupně prosvětlit a 
doplnit ovocné dřeviny. Možné je využít i vinnou révu. 
Přednostně by se měly používat původní odrůdy třešní, 
švestek, jabloní, meruněk atd. 
Dřeviny budou vysazeny tak, aby nestínily do ochranářsky 
hodnotných partií. Vhodné by bylo výsadbu provést u severní 
hranice a na nejnižší etáži na východní straně území, kde je 
nyní neprostupné křoví, které by se redukovalo. 

3 - - 

Naléhavost – stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1 – zásah nutný (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 – zásah potřebný (jeho 
neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu), 3 – zásah doporučený (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu 
předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).



 

 

Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území  

 



 

 

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma  

 



 

 

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů 

 



 

 

Příloha M4a – Lokalizace vybraných významných druhů rostlin  

 



 

 

Příloha M4b – Lokalizace nežádoucích druhů rostlin 

 


