
Tak by se mohl jmenovat dobrodružný 

film. Leč zde půjde o sdělení veskrze 

botanické. Týká se rostlin ze stepí na 

pahorcích v zemědělské krajině, případně 

také jejich vápnomilné varianty na 

některých bílých stráních, a sice v té 

nejteplejší, nejsušší, a tudíž nejzajímavější 

části Českého středohoří, na jeho 

západním až jihozápadním okraji. Pojem 

"stepní běžci" je geobotanickým výrazem. 

Označují se jím nemnohé (v Českém 

středohoří jenom tři), ale často pomístně 

hojné druhy se zvláštním způsobem 

rozsemeňování. Step i krajina plná polí s 

obilím (tedy také  trávou) a pícninami 

(vojtěškou, jetelem apod.) vykazují zhruba 

podobné vlastnosti. Proto pro otevřenou 

zemědělskou krajinu existuje i označení 

"kulturní step".  

Abych mohl poskytnout názorný pohled na „kulturní step“, měl jsem dne 

15. 9. 2009 k dispozici malý vrtulníček s pilotem, čekající na letišti Sazená. 



Část krajiny s „kulturní stepí“, do níž jsme se s Ginou vydávali, abychom pozorovali stepní běžce, byla z 

vrtulníku ideálně vidět. Na snímku je v pozadí panorama Českého středohoří, za námi se nachází řeka Ohře 

(mimo obraz) a v popředí je mezi již zoranými poli skupina pahorků s přirozenou vegetací. Na snímku vpravo 

jsou kvůli orientaci v dalším textu označeny jmény.  Nápadný kopec se zříceninou hradu je Hazmburk.  



Slovo „stepi“ máme spojeny s ruskou botanikou, a proto jsem se zajímal o to, jak v Rusku stepní běžce 

nazývají. Nalezl jsem ustálené označení "перекати-поле", volně přeložitelné jako "válející se po polích", ale 

používaný také pro označení tuláků. A hned jsem nalezl i příklady: statici tatarskou (Limonium tataricum), 

šater latnatý (Gypsophila paniculata), chrpu rozkladitou (Centaurea diffusa) a k chrpám či blízce příbuzným 

srpicím dříve počítaný druh Klasea erucifolia. Žádná z těchto rostlin ruských stepí přitom ovšem v Českém 

středohoří neroste. Jenom srpek obecný (Falcaria vulgaris) roste jak v Českém středohoří, tak v západní části 

ruských stepí.  

Pohled na „kulturní step“ z Rohatce. Typické bydliště stepních 

běžců ‒ větrům otevřená krajina.   

Srpek obecný, stepní běžec, na vrchu Jeřetíně u Libochovic  

dne 5. srpna 2012 . 



Řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne) a máčka ladní (Eryngium campestre), další druhy našich 

stepních běžců, jsou teplomilné prvky evropské, fytogeografy označované jako meridionální. ⃰ 

⃰ Cituji krásnou starou definici: "Meridionálními rostlinami rozumíme ony zvláště teplobytné  rostliny evropské, které rostou v zemích Středomořských, 

zasahujíce odtud před Podunají na sever až do Nizozemí, středního Německa, Čech, Moravy a Haliče, na východ až do Malé Asie."  [Polívka F., Domin K. et 

Podpěra J. (1928): Klíč k úplné květeně Č.S.R.. 2. ed..-  Olomouc.] 

Máčka ladní  ve skalní stepi na Humenském vrchu u Keblic. Řepovník vytrvalý  ve skalní stepi na  Senci. 



O životě stepních běžců a jak 

ke svému označení přišli: V půdě 

mají hluboký silný kořen, zpravidla 

dosti větvený. Jím se pevně udrží i na 

erodovaných svazích a jím přečkávají 

i krutou zimu s holomrazy. Na jaře 

každý stepní běžec vyraší několik 

tuhých, vůči suchu a horku odolných 

listů. Následuje růst přebohatě 

rozvětvené lodyhy, na níž vznikne 

veliké půlkulaté květenství s bez-

počtem kvítků. Plody jsou nepukavé. 

V případě srpku a máčky z čeledi 

miříkovité jsou to podélně rozpadavé 

dvounažky, v případě řepovníku z 

čeledi brukvovité jsou to příčně 

dělitelné šešulky ze dvou nestejných 

jednosemenných dílů. Největším 

zázrakem je ovšem uzpůsobení 

nejméně nápadné rostlinné části – 

kořenového krčku.  

Lámavé plody řepovníku vytrvalého. Válcovitá dolní část, obsahující semeno, 

zůstává přirostlá, kdežto svrchní baňatá část s druhým semenem se během 

kutálení plodenství odlamuje.  (Vpravo šešulky v celistvém stavu.) 



Kořenový krček je přechodem 

mezi kořeny a stonkem a nebývá ani 

považován za speciální orgán. 

Angličtí anatomové jej označují jako 

"přechodnou část„ (transition region). 

Háček je v tom, že cévní systém musí 

v podzemí vykazovat velkou savou 

sílu nutnou pro získávání vody z 

poměrně suché půdy, a je tomu 

anatomicky uzpůsoben, kdežto cévní 

systém v nadzemních částech je 

zásobovací, nic z okolí nenasává, a 

proto je jinak organizovaný. V 

kořenovém krčku se tyto dva 

anatomicky rozdílné orgány propojují. 

V případě stepních běžců ale 

kořenový krček dostal i novou, zcela 

zvláštní funkci. Je pozorovatelná až 

koncem léta až začátkem podzimu. 

Ukážeme si ji pomocí fotodokumentů.  

Řepovník vytrvalý dne 10. září 2012 na Rohatci. Plodenství, podobné 

rozložitému stromku s deštníkovitou korunou, vítr vychýlil stranou z jeho vratké 

polohy. Brzy je  silné podzimní větry  odlomí,  právě v kořenovém krčku.   



Kořenový krček stepního běžce po zatažení rostliny a 

uschnutí prýtu křehne. Přestane být houževnatý a stává se 

lámavým. Nic již pak nebrání tomu, aby se plodenství uvolnilo a 

začalo se kutálet otevřeným terénem, unášeno pravidelnými 

podzimními větry. 

Semeníky se z hnaných plodenství mechanicky odlamují, 

čímž se tyto rostliny šíří. Samozřejmě, ne každé místo je pro tyto 

podivné rostliny vhodné, a proto svůj úspěch pojišťují ohromným 

množstvím plodů.  

                                          ⃰    ⃰    ⃰ 

Teskně vzpomínám na klukovské časy, kdy jsme v témž 

větrném počasí pouštěli draky. Kdo byl šikovný, uměl z 

vystříhaných lamel z tuhého papíru podle návodu sestavit i 

"větrnou kouli", schopnou kutálet se ve směru větru, jako ti stepní 

běžci. 

  

Kořenové krčky téhož řepovníku v detailu. 

Prýty, do nichž se opírá vítr, se právě 

odlamují. 



Bylo by proto zajímavé vypozorovat, jaký je konečný osud odlomeného plodenství. Bývá zaneseno 

ještě výrazně dále, než kam sahá oblast posetá odlámanými baňatými plůdky? Končí svůj běh na 

návětrných svazích, protože je nemůže překonat, anebo se překulí za vrchol do závětří? Má to význam pro 

pravděpodobnější dosahování míst zvláště vhodných k vyklíčení a přežití semenáčků? Snad si nikdo ještě 

ani nepoložil tyto otázky.  

Řepovník vytrvalý  se na lokalitě Vrcha. Podle pozorování dne 

21.  6.  2012 se vyskytoval právě pod  hřbetem tohoto táhlého 

návrší z jižní strany. Usadil jej tam určitě vítr. 

Řepovník vytrvalý je ještě 

zvláštnější než máčka a srpek. 

Jeho rozmnožovací částice, 

šešulky příčně ve dvě části 

lámavé, sestávají z válcovité 

spodní a baňaté vrchní části. 

Obě bývají jednosemenné. Ta 

baňatá část se snadno odla-

muje, ale válcovitá drží dosti 

pevně a zůstává přirostlá v 

kutálejícím se plodenství.  



Srpky obecné na vrchu Jeřetíně u Libochovic, rozeklaném při dřívější těžbě horniny (sopečné brekcie). Rostou  na 

členitém vrcholu ,  jsoucím překážkou pro větry vanoucí rovinatou krajinou a ženoucí stepní běžce.  



Visálek, v listopadu zbarvený trávou válečkou prapořitou (Brachypodium 

pinnatum).  Vrchol je vulkanický (a z části vytěžený), úpatí je ze slínu. Pole  má 

těžkou mazlavou  ornici, tzv. slínovatku. 

Předpověď počasí na 1. 

listopadu 2012 nebyla valná; slibovala 

chladné počasí se zataženou oblohou 

a mrholením. Počasí, jedním slovem, 

ponuré. Byl jsem proto překvapen, že 

Gina, zcela souhlasí s návrhem vydat 

se opět do Středohoří za botanikou. 

Prý si povšimla, že jakési přírodní 

božstvo nade mnou zřejmě drží ruku, 

protože i když celý den proprší, jakmile 

vytáhnu z brašny fotoaparát, déšť 

ustává a mnohdy je pro tu chvíli 

počasí přímo vlídné.  

Ponechal jsem jí tuto iluzi, avšak 

optimismus jsem mírnil upozorněním 

na nutnost překonat cestou ke 

stepnímu pahorku Visálku deštěm 

rozbahněné pole s těžkou slínovatkou. 



Jindy vesele zelená širokolistá tráva válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) mění na podzim barvu, 

a proto jsme ji vždy předívali „liščí tráva“. Odnožuje v hustý porost a bývá dominantní, je již z dálky velmi 

nápadná. Na Visálek, kde jsme ji mohli fotografovat zblízka, jsme nedospěli přes pole v takovém stavu, 

abychom se sami mohli nazvat "stepními běžci". Na nohách jsme měli závaží z nabalené slínovatky, které 

jsme se nemohli zbavit.  



Podzim ve Středohoří je úkaz plný střídajících se nálad, od mlhou a mrholením zahalené melancholické 

krajiny po mrazíkem a větrem pročištěného ovzduší, dovolující daleké výhledy na modré kopce. Stepní běžci 

se v této době mohou pomocí plodenství kutálejících se přes holá pole dostávat z pahorku na pahorek, tedy 

přes rozsáhlou "kulturní step" na ostrůvky přirozené stepi a bílých strání. Tam jsou jejich trvalá útočiště.  

Plodenství  máčky ladní  vydané na pospas větru v poli pod 

Visálkem dne 1. listopadu 2012.  

Plodenství  řepovníků vytrvalých, valící se ve větru směrem k 

Rohatci, pozorovaná dne 1. listopadu 2012. 


