
Raná je jednou z nejznámějších stepních lokalit. 

(Pohled z Oblíku.) 

Oblík, druhově nejbohatší stepní lokalita Českého 

středohoří. (Za Oblíkem dvojvrší Srdov, vzadu Brník.) 

Na vulkanických kopcích Českého středohoří jsou stepi, nejdůležitější přírodní prvek této krajiny. Stepi 

mají několik rozdílných rostlinných společenstev, od společenstva kavylu vláskovitého na stanovištích 

nejextrémnějších, po hláváčkovou luční step ve vlhkostně mírnějších polohách v dolních částech úbočí.   



Svého času se přírodovědci věnovali zevrubné diskusi nad tzv. stepní otázkou: Jsou květnaté 

porosty s dominancí stepních trav v Čechách skutečnou stepí?  

 

Dospělo se zhruba k tomu závěru, že jde skutečně o obdobu pravých, tzv. zonálních stepí, tvořících 

ve směru rovnoběžkovém souvislý vegetační pás v Rusku. Slovo "step" tedy lze pro suché trávníky třebas 

na Oblíku či Rané a dalších kopcích opravdu použít. Step se mohla u nás, přestože klima předurčuje 

podmínky pro lesní vegetační pásmo, vyvinout jen díky svažitému terénu s expozicí k JZ, J až JV a za 

spolupůsobení zvláštního geologického podkladu z bazických, značně záhřevných vulkanických hornin – 

čedičů v širším slova smyslu a sopečných brekcií (případ Rohatce, Jeřetína aj.). Zvláštní, oproti okolí 

kontinentálnější  lokální mikroklima na kopcích však v krajině poskytuje pro step jen malé roztroušené 

okrsky, jakoby odtržené od souvislé zóny euroasijských stepí. Fytogeografové proto naše stepi označují 

jako azonální. Mnohdy se odlišují i pomocí ekologického označení "skalní stepi", protože skalní podklad 

bývá blízko povrchu a mnohdy vystupuje až nad půdní povrch. Zonální stepi naproti tomu pokrývají hluboké 

půdy, černozemě.  

Stepi jako odborný problém: 



Starobylá zemědělská krajina pod Oblíkem, v popředí 

spásaná step s kavylem Ivanovým (Stipa pennata) 
Starobylá pole pod Milou, v popředí květnatá step s diviz-

nami knotovkovitými (Verbascum lychnitis). 

Ke stepi zajímavě vypovídá archeologie. Právě z doby nejsilnějšího tlaku a rozpínavosti lesa, když se 

zhruba před 7000 let stalo podnebí dočasně oceáničtějším, je v krajině Českého středohoří doložena 

přítomnost nejstarších zemědělců a pastevců. Zemědělci mladší doby kamenné měnili vegetaci: Tvořili umělé 

bezlesí, za vzniku políček, přístupových cest a pastvin. Právě odlesňování muselo být dle vědeckých závěrů 

faktorem, který umožnil suchomilným stepním druhům, které migrovaly do Čech dříve ve čtvrtohorách, přežití 

navzdory rozpínavosti lesů. Stará opuštěná pole na snímcích jsou dodnes patrná podle křovinami zarostlých 

mezí, kam se vyhazovaly kameny vybírané při orbě z půdy. 



Okusové tvary trnek na Jeřetíně u Libochovic. 

Pitoreskní porost tvoří zakrslé keříky, 

tvarované králíky a srnami. 

Ke stepi patří i živočichové. V českých stepích někdy působí srnci a srny okusováním keřů. Spásáním 

porostů regulují strukturu vegetace králíci, kteří také rozhrabávají půdu kutáním nor.  Poskytují tím příležitost 

ke klíčení různých semen. Staří zemědělci se svým dobytkem měli zajisté v Českém středohoří podobný vliv, 

jaký měli původně volně žijící velcí býložravci. Spásání stepi, prováděné nyní ovcemi, samozřejmě v rozumné 

míře, je proto kladný faktor.  

Vrch Vraník u Libčevsi. Ostrá hranice mezi lesem a stepí je výsledkem 

expozice i spásání zvěří. Bílá pole dole na úbočí jsou kvetoucí okusové 

formy trnky. 



Ovce spásají luční step 

pod Oblíkem, která by 

vlhkostně vyhovovala 

křovinám.  Jejich odnože 

a semenáčky jsou  

potlačovány.  Okus a 

rozrušování porostu 

kopýtky  působí na 

strukturu bylinného 

patra.  



Luční stepi na úpatí Oblíku (vlevo)  a dole na úbočí Kamýku u Libčevsi 

počátkem dubna, kdy kvete hlaváček jarní (Adonis vernalis). 

Kamýk u Libčevsi hostí jednu z nejbohatších populací hlaváčku 

jarního, existující díky tomu, že se tam popásá divoká zvěř. 



Nezanedbatelná 

v ekologii stepi je také 

přítomnost velkého 

počtu drobných 

hlodavců, kteří okusují 

vegetaci, rozhrabávají 

členitými norami půdu, 

tvoří ve vegetaci 

frekventované cestičky 

a produkují trus. Drobní 

hlodavci byli na mnoha 

místech potvrzeni ve 

stepi na Rané naším 

pejskem Lumpíkem, 

ačkoli nám zůstávali 

skryti. 

 



Při exkurzi na Písečný vrch, do končin na samém západním okraji Středohoří, jsme ve stepi dne 25. 

dubna 2012 zastihli liščata. Zřejmě poprvé vykoukla z nory a popatřila na tento svět, naštěstí na lokalitě, kde 

lišky dávají dobrou noc.  V lovu hrabošů budou jednou jistě úspěšnější nežli náš pejsek Lumpík.  



Kostřava walliská (Festuca valesiaca) 

na  Kostením vrchu  čili Malé Trabici.  

Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) na 

Číčově. 

Skalní step má jako 

dominantu trávy, nejčastěji 

trsnaté. Zde jsou příklady, ačkoli 

takových je tam více. V extrém-

ním mikroklimatu vrcholů jsou 

častější druhy se štětinovitě  

stisknutými čepelemi, ve vlhkost-

ně i teplotně mírnějším klimatu 

úpatí převládají druhy s čepelemi 

plochými.  

Kavyl vláskovitý (Stipa capillata) na 

Humenském vrchu. 

Bojínek tuhý (Phleum phleoides) na 

Srdově. 

Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) na 

Oblíku. 



Skalní step na Srdově, se vzácným kavylem olysalým (Stipa 

zalesskii). 

Skalní step na Rané, s dominantním kavylem Ivanovým (Stipa 

pennata). 

Stepi v Českém středohoří jsou unikátní. Další české stepi jsou vyvinuty v Českém krasu, ale 

vápencový podklad jim dává i poněkud jiné vlastnosti. Stepi moravské jsou též na jiném geologickém 

podkladu a jsou i v jiné květenné oblasti, což je patrné v druhovém složení. Nelze tedy psát o přírodě 

Českého středohoří a vynechat jeho jedinečný a charakteristický prvek – skalní step. 



Skalní step na  Rohatci u Libochovic, se vzácně se vyskytujícím 

kavylem  sličným (Stipa pulcherrima) mezi  trávou sveřepem 

vzpřímeným (Bromus erectus). 

Skalní step na  nižším jižním úbočí Oblíku, s dominantním 

kavylem chlupatým (Stipa dasyphylla). 

Druhá polovina května a počátek června je doba, kdy stepní trávy rodu kavyl (Stipa) již mají vyvinuté 

pernaté osiny. Dozrávající kavyly, tvořící porosty na nejteplejších úbočích některých kopců v Českém 

středohoří, vlají v jarním větříku, vlní a čeří se při tom jako moře. V Eurasii a severní Africe, kde má uvedený 

rod areál, se rozeznává 98 druhů kavylů a v rámci jejich variability ještě mnoho poddruhů. V Čechách se 

vyskytuje 7 druhů, z toho ž v Českém středohoří. 



Raná 25. května 2012: 

působivé pohledy na 

kavylovou skalní step. 



Obilky kavylu sličného (Stipa pulcherrima). 

Obilky kavylů jsou vlastně létavé jednosemenné 

plody s dlouhou péřitou osinou. Dolní nechlupatá část 

osiny je hygroskopická: Kroutí se vlivem sucha anebo 

vlhka na jednu i druhou stranu. Opouzdřené semeno se 

díky tomu zavrtá, přičemž se péřitá část osiny opírá o 

zem nebo okolní porost. Vlastní obilka má na povrchu 

hřebínky tuhých štětinovitých chlupů, a proto je-li 

zavrtána, zůstává v půdě zaklesnuta a nemůže být 

zase vykroucena. Již nepotřebná osina se pak při 

dalším kroutivém pohybu, způsobeném změnou 

vlhkosti, sama ve slabém místě dole oddělí – a je 

zaseto!  

Ze života kavylů: 



Partie skalní stepi s diviznami 

brunátnými (Verbascum 

phoeniceum) na Srdově, dne 

12. 5. 2019.  

Stepi v Českém středohoří bývají květnaté a některé opravdu krásné 

rostliny nechť jsou dále představeny.  



Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), 

Srdov 12. 5. 2019.  



Jestřábník  chocholičnatý (Hieracium cymosum), 

Oblík 17. 5. 2019.  



Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), Oblík 

17. 5. 2019.  

Čistec přímý (Stachys recta), Humenský vrch 17. 5. 

2020.  



Ve stepích se vyskytují také cibuloviny, jako je modřenec  

tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) , fotografovaný na Srdově 

12. 5. 2019 a snědek Kochův  (Ornithogalum kochii), 

fotografovaný na  Oblíku 17. 5. 2019.  

Společenstvo s modřenci tenkokvětými na Srdově dne 10. 6. 2015. 



Kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus),  Oblík10. 5. 2021. 
Koniklec  luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),  

Číčov 4. 2014. 



Trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium),  Srdov 12. 5. 2019. Rozrazil klasnatý (Veronica spicata),  Milá  2. 7. 2013. 



Mák časný (Papaver  confine) , Oblík 17. 5. 2019.  



Svízel sivý (Galium glaucum),  Srdov 12. 5. 2019. Vlnice  chlupatá (Oxytropis pilosa),  Srdov 12. 5. 2019. 



Mateřídouška panonská (Thymus pannonicus),  

Oblík 10. 6. 2015. 
Mateřídouška panonská (Thymus pannonicus),  bílá forma, 

Raná  25. 6. 2020. 



Rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii),  Kamýk u Libčevsi  5. 4. 2020. 

Místem hojného výskytu rozrazilu Dilleniova  je extrémní, 

silně vyfoukávaná skalní step na vrcholu  Kamýku.  Druh 

patří k četným  jarním efemerám, jednoletým druhům,  které 

později mizí a letní sucho přežívají jen pomocí semen. 



Řebříček panonský (Achillea pannonica),  Oblík 

25. 5. 2012. 
Len rakouský (Linum austriacum),  zdomácnělý  nepůvodní 

druh, Oblík  17. 5. 2019. 



Violka  srstnatá (Viola hirta),  Kamýk u Libčevsi  

5. 4. 2020. 
Tařice horská (Alyssum montanum), Kamýk u Libčevsi  

5. 4. 2020. 



Mochna písečná (Potentilla arenaria),  Kamýk u 

Libčevsi  5. 4. 2020. 
Jetel  alpínský (Trifolium alpestre), Oblík 17. 5. 2019. 



Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago),  Srdov  

13. 5. 2018. 

Kakost krvavý (Geranium sanguineum), Oblík 10. 6. 2015. 



Chrpa chlumní (Centaurea triumfettii),  Oblík   

25. 5. 2012. 

Oman srstnatý (Inula hirta), Oblík 10. 6. 2015. 



Žluťucha menší (Thalictrum minus),  Oblík  21. 6. 2015. 



Lipnice cibulkatá (Poa 

bulbosa),  Srdov  12. 5. 

2019.  

 

Sucho přežívá 

díky cibulovitému 

podzemnímu útvaru, 

jemuž odumírají listy. 

Množení urychluje 

tvorbou opadavých  

dceřiných rostlinek v 

květenství.    



Bukvice lékařská (Betonica officinalis),  Oblík   

21. 6. 2015. 

Luční step  v dolní části  JZ úbočí Oblíku. Fialově 

kvete bukvice lékařská. 



Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys),  Oblík  21. 6. 

2015. 

???? (Taraxacum parnassicum Dahlst.),  Oblík  10. 5. 2021. ⃰ 

⃰ V určovacích klíčích vydaných po r. 2000 se popírá dříve užívané jméno Taraxacum laevigatum DC. (smetanka růžkatá) pro tuto miniaturní 

teplomilnou rostlinku. Žel, botanici změnili  i české jméno (což nebylo nutné), a sice na „pampeliška slezská“;  tím se opouští vžité Čelakovského jméno 

„smetanka“. (Jméno „pampeliška“ přitom dříve patřilo příbuznému rodu Leontodon a bylo takto vžité!)  Druhový přívlastek „slezská“ vznikl, opět nešťastně, 

překladem neplatného latinského jména; a je zavádějící, neboť druh není ani endemický, ani zvláště hojný ve Slezsku.  Místo čtyř otazníků by tedy v duchu 

módy mohlo být nynější „pampeliška slezská“,  s čímž ovšem příkře nesouhlasím a zdráhám se používat je, neboť je naprosto zmatečné. Rozumné by bylo 

setrvat u jména smetanka růžkatá (viz Polívka K., Domin K. et Podpěra J., 1928: Klíč k úplné květeně Č. S. R.- Olomouc.)  



Kozinec dánský (Astragalus danicus),  Visálek  22. 5. 2014. Haninec obecný (Echium vulgare),  Oblík  21. 6. 2015. 



Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica),  Rohatec  

7. 8. 2020. 
Bodlák nící (Carduus nutans),  Rohatec  21. 6. 2012. 



Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum),  

Rohatec   21. 6. 2012. 

Luční step  s diviznami velkokvětými  na Rohatci.  



Pipla osmahlá (Nonea pulla),  Visálek  22. 5. 2014. Pipla osmahlá (Nonea pulla),  albinotická forma, Raná  

4. 7. 2014. 



Obrázky z toulek po stepích končí, ale doufám, že se tam ještě vrátíme v nějakém vyprávění. 


