opomíjené bohatství
vinařského kraje

Navštivte Zázmoníky
Zázmoníky leží na jižním okraji lesního celku
Kuntínov, cca 2,5 km severovýchodně od Bořetic
u Hustopečí. Od místního nádraží se můžete
vydat cestou k severu, podél vinných sklepů
na Kraví hoře k nové rozhledně, a pak doprava
k lesu. Majákem Vám už od Bořetic budou dobře
viditelná Boží muka na horní hraně Zázmoníků.

Mnoho dalších krásných míst na naši
pomoc teprve čeká. Podpořte, prosíme,
i Vy kampaň Místo pro přírodu.
Přispějte na konto 9999922/0800.
Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst
dosud přírodně bohatých a cenných a návrat přírody
do míst, kde byla v minulosti zničena. Mnohdy
jedinou možností, jak takováto místa ochránit
a dlouhodobě zabezpečit, je jejich odkoupení.
Právě na výkupy těchto pozemků použijeme Váš dar.
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
tel.: 222 516 115
http://www.mistoproprirodu.cz
Generální partner ČSOP

Podrobnější informace získáte v informačním
centru „Kravihorské republiky“ v hotelu Kraví
hora při silnici z Bořetic do Němčiček.

Generální partner kampaně

Mediální partner kampaně

O lokalitu pečuje a případnou
odbornou exkurzi ochotně zajistí
Sdružení pro venkov –

Veřejná sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy.

pozemkový spolek Zázmoníky
Poděbradova 111, 612 00 Brno
tel.: 606 170 345
e-mail: sdruzeni_provenkov@volny.cz

Vydal Český svaz ochránců přírody v roce 2007
Text: Jan Moravec, foto: Jitka a Jiří Schneiderovi,
Václav Izák, Jan Moravec, design: Jana Štěpánová
ISBN 978-80-86770-20-8

Zázmoníky

Jen menší část celého území, jeho
nejsevernější cíp s výskytem včelníku, je
v současné době chráněna jako přírodní
rezervace. Neméně cenný je však i zbytek
Zázmoníků. Proto se o něj starají od roku 2003
dobrovolníci ze Sdružení pro venkov.

Boží muka z roku 2000

Kudlanka nábožná – populární a přesto téměř neznámá

Lesostep v ohrožení

Bez nich by stráně brzy zarostly agresivním
akátem a pajasanem. Údržbu území však
značně komplikuje skutečnost, že je tvořeno
desítkami drobných pozemků, z nichž řada má
mnoho spoluvlastníků. Aby bylo možné

Poklady mezi vinicemi

zajistit zdejším přírodním krásám potřebnou
péči, začal Český svaz ochránců přírody od

Místo relaxace

roku 2006 postupně jednotlivé pozemky
Zázmoníky patří mezi pokladnice jihomoravské

vykupovat. Prozatím vlastní 2,3 ha.

Zázmoníky nejsou jen domovem vzácných

přírody. Na lesostepních stráních tu naleznete

rostlin a živočichů, ale také nádherným místem,

mnoho vzácných druhů teplomilných rostlin

kde může člověk na chvíli spočinout. Otvírá

a hmyzu. Daří se tu kriticky ohroženému zvonku

se odtud úchvatný výhled do nížin nejjižnější

sudetskému, hluchavkám příbuzný včelník

Moravy s majestátní Pálavou i do části Dolního

rakouský tu má jedinou lokalitu výskytu na

Rakouska. Usednete-li ve stínu Božích muk,

Moravě. Krásou svých květů láká hlaváček

můžete se zaposlouchat do čilého hmyzího

jarní, koniklec luční, kosatec pestrý, třemdava či

života na vyhřátých stráních, pozorovat ruch

bělozářka. Nepřehlédnutelné jsou i povlávající bílé

okolních vinic nebo jen tak v klidu rozjímat.

„vousy“ vzácné trávy kavylu. Z hmyzích obyvatel

Tato drobná stavbička, postavená před několika

tady můžete vidět například kudlanku nábožnou

málo lety, působí, jako by tu stála od nepaměti

nebo krásnou můru přástevníka kostivalového.

a dotváří kouzlo tohoto místa.

