
Přírodní památka Miroslavské kopce a borovice černá

Na neúrodných kamenitých kopcích Miroslavi byly před válkou a po válce vysazovány borovice 
černé (Pinus nigra), které jsou dnes svou významnou estetickou hodnotou okrasou Miroslavi. Jejich 
porosty jsou po přestálé epidemii houbové choroby Sphaeropsis sapinea před několika lety zdravé a 
netrpí suchem. Protože však nejsou původní součástí místní flóry, střetávají se s jinak chvályhodnou 
snahou ochránců přírody, nahradit je původními druhy dřevin. Jenže: s probíhajícími změnami 
klimatu směrem k teplejšímu a suššímu, se mění i naše příroda, usídlují se zde druhy rostlin a 
živočichů z jižnějších oblastí Evropy a vytlačují druhy, kterým sušší a teplejší klima vadí. A 

borovice černá je toho typickým 
příkladem. Její severní hranice rozšíření 
dříve sahala až k Vídni. Původní 
souvislé porosty nacházíme jižně od 
Vídně (mapka vlevo), a roztroušeně až k 
Podyjí, kde už i na české straně 
vytlačuje borovici lesní.  Od roku 1962
se v Jihomoravském kraji zvýšila podle 
Českého hydrometeorologického 
ústavu průměrná teplota o zhruba 1.8oC 
a stoupá dále, zatímco srážky se 
průkazně nezměnily, takže se klima 
stalo citelně sušším a teplejším (viz Mir. 

zpravodaj č. 1, 2018). Naše současné klima tak odpovídá klimatu jaké bývalo dříve jižně od Vídně a v 
Burgenlandu a odpovídá tak  přirozenému 
areálu rozšíření borovice černé. Stoji za to 
seznámit se s jejími vlastnostmi blíže.
Borovice černá snáší lépe než borovice lesní 
a jiné lesní dřeviny dlouhá období suchých 
veder, snáší ale dobře i silné mrazy a netrpí 
kůrovcem. Oslabení jedinci bývají za 
příhodných vnějších podmínek napadáni 
zmíněnou houbou způsobující odumírání a 
usychání konců větviček, což se často mylně 
považuje za strádání suchem. V Miroslaví 
roste i na drsných stanovištích, jako na 
vrcholu kamenitého zadního Markova kopce 
(obrázek vpravo) a na  Větrníku. Rozezná se od 
borovice lesní snadno podle šedočerné kůry 

až do vršku, 
zatímco 
borovice lesní 
má zejména v horní části kmene kůru červenou, odlupující se  v 
tenkých plátech. Podle tvaru šišek a délky a počtu jehlic se jen obtížně 
rozezná. Zralé šišky, sklízené nejlépe v únoru a březnu,  se suchem 
otvírají a vypadávají z nich okřídlená semena roznášená větrem 
(obrázek vlevo). Semena nasbíraná z miroslavských borovic, jsou 
většinou hluchá, takže pokusy z nevytříděných semen vypěstovat   
semenáčky se většinou nezdaří. Klíčivá semena jsou většinou tmavá a 
dají se snadno vytřídit ponořením do vody. Těžší semena klesnou ke 
dnu nebo vyplavou pomalu, zatímco lehká hluchá vystřelí rychle k 
hladině. Klíčivá semena snadno během asi 10 dnů vyklíčí v teple ve 
vlhkém zahradním substrátu, odkud se dají přesadit do větších 



květináčků nebo kelímků.  Z výzkumů podporovaných Evropskou Unií vyplývá, že borovice černá 
je nejvýhodnější kandidát pro nahrazení lesních dřevin trpících současným sušším a teplejším 
klimatem a ohrožených i očekávaným dalším oteplováním (Thiel et al., Forest ecol. manag. 270:200-208).

Snahy o zachování borových hájků v Národní přírodní památce Miroslavské kopce často 
naráží na argument, že borovice černá není původním druhem a že zákon ji proto zakazuje udržovat 
nebo vysazovat na území zdejší přírodní památky. Je to mýtus. Co k tomu zákon říká? Uvádím jen 
ustanovení, která se týkají přírodní památky:

Ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody cituji:

§ 36  Přírodní památka 
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných 
nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým 
či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může 
orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné 
podmínky.
(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu 
poškození jsou zakázány.

§ 38 Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky,  
        přírodní památky a chráněné krajinné oblasti
(1) Plán péče .... je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který ...  navrhuje opatření na 
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území ... . Pro fyzické ani 
právnické osoby není závazný.
(5) Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42) a  
předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a krajům. 

Orgánem ochrany přírody  pro Miroslavské kopce je Agentura Ochrany Přírody a Krajiny České 
republiky (AOPK ČR) – regionální pracoviště Jižní Morava, na adrese:

Kotlářská 51, 602 00 Brno, Tel.: +420 547 427 640, jizni.morava   nature.cz 

Na stránkách AOPK, www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=2265 je péče stručně shrnuta:

„Způsoby péče o území. Už v roce 2001, ještě před vyhlášením národní přírodní památky, se začaly  
na Miroslavských kopcích kácet porosty akátu (Robinia pseudoacacia). Tato cizorodá dřevina 
představuje největší ohrožení cenných stepních porostů svou houževnatostí a rozpínavostí. Práce 
pokračovaly i po vyhlášení ochrany a jejich cílem je postupné vytlačení akátu z chráněného území. 
Kromě toho se postupně odstraňují odumírající jedinci borovice černé (Pinus nigra), také 
nepůvodní vysazené dřeviny.“

ZÁVĚREM  lze shrnout: Miroslavské kopce jsou přírodní památkou s ekologickým i estetickým 
významem, zformovanou zčásti i lidskou činností. Hájky borovice černé, vysázené počátkem 
minulého století, jsou součástí přírodní památky. Žádný právní předpis nebrání tomu, aby se 
udržovaly či obnovovaly. Ač nepůvodní dřevinou, odpovídá v důsledku klimatických změn nynější 
teplejší a sušší klima Miroslavských kopců  již jejímu přirozenému areálu rozšíření. 
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