
Čím je hadec tak zvláštní?
Prvotní příčinu podivuhodného složení
hadcové flóry musíme hledat ve zvlášt-
ních vlastnostech samotného hadce (obr. 2
a 3). Způsobů, kterými hadcové podloží
a z něj vznikající půdy ovlivňují životní
pod mínky rostlin, je více a vzájemně se
doplňují. Spíše než o vlivu jediného (např.
chemického) faktoru je lepší hovořit o ce -
lém hadcovém fenoménu, souhře řady
chemických a fyzikálních činitelů, na je -
jichž výsledný společný účinek se musí
rostlina adaptovat. 

Nejprve se zastavme u chemických
vlast ností. Hadce jsou přeměněné ultra -
bazické horniny, po chemické stránce tvo-
řené především vodnatým křemičitanem
že lez nato hořečnatým. Vysoký podíl hoř-
číku (Mg) je první důležitou vlastností
hadcových půd. Co se týče vlivu na rost-
liny, ještě důležitější charakteristikou je
poměrné zastoupení hořečnatých iontů ve
vztahu k iontům vápenatým (Ca2+). Uka-
zuje se to tiž, že vysoce zastoupený hořčík
ještě sni žu  je dostupnost už tak vzácného
vápníku, a tak právě poměr Ca:Mg nej -
lé pe charakterizuje konkrétní možnosti
rostliny získat z půdy potřebné vápenaté
ionty. V této cha rakteristice je rozdíl
hadcových půd oproti většině ostatních
substrátů opravdu značný – zatímco
u normálních půd pře vládá vápník nad
hořčíkem, na hadcích je poměr Ca:Mg
iontů hluboko pod 1 (často nižší než 0,4).
Vápník však není jediným nedostatečně
zastoupeným prvkem hadcových území.
Většinou se zde nedostává ani takových
základních prvků, jakými je dusík (N),
fos for (P) a draslík (K). Hadcové půdy jsou
tedy živinově velmi chudé substráty.
V ne poslední řadě neopo meňme vysoký
obsah těžkých kovů, ze jmé na niklu (Ni),
chromu (Cr) a kobaltu (Co). Těžké kovy,
pokud jsou v prostředí zastoupeny ve vyš-
ší míře, působí na mnoho rostlin toxicky
(vazbou na některé makromolekuly např.

potlačují růst nebo způsobují poruchy fo -
tosyntézy). 

Významný vliv na projev výsledného
hadcového fenoménu mají i fyzikální vlast -
nosti hadců a hadcových půd. Matečná
hornina je tmavá a navíc má špatnou tepel-
nou vodivost, v průběhu dne tedy může
povrchová teplota půdy a skal značně kolí-
sat. Při průzkumech v NPR Mohelenská
hadcová step se zjistilo, že povrch skal se
za slunečného počasí zahřívá až o 24 °C
oproti okolnímu vzduchu a výsledná tep-
lota může dosahovat až 50 °C! Serpentinit
také obtížně zvětrává, a tak jsou hadcové
oblasti charakteristické vystupujícími hřbe -
ty, rozeklanými skalisky či prudkými ka -
menitými svahy. V takto mo de lovaném te -
rénu pak snáze dochází k ero zi půdy. To
má za následek odnos živin a silnější pro-
jev chemismu matečné horniny. A co více,
mělká skeletovitá půda (a pod ní rozpuka -
ná matečná hornina) snadno propouštějí
vodu – dalším výrazným stresujícím fakto -
rem na hadcových lokalitách je tedy sucho.

Je však důležité si uvědomit, že ne všu-
de se hadcový fenomén projevuje stejnou
měrou. Velice záleží na lokálních klima-
tických podmínkách, geomorfologii či
hloubce půdního profilu. Některé oblasti
naší republiky (např. části Českomoravské
vrchoviny) jsou posety drobnými had -
covými „ostrůvky“, avšak při návštěvě
mnohých těchto lokalit bychom jen stěží
na lezli nějakou floristickou či vegetační
zvláštnost. Ale i na velkých hadcových
tělesech, především v jejich plošších čás-
tech, kde je dostatečná vrstva půdy, se vliv
hadcového podloží často vůbec neprojeví
a vyskytují se zde pouze běžné kulturní
porosty (pole, smrkové výsadby). S nej -
bohatší hadcovou květenou a vegetací se
setkáváme zejména v geomorfologicky vý -
razných partiích hadcových těles – v zaříz-
lých údolích (např. NPR Mohelenská had-
cová step) nebo na vystouplých hřbetech
(např. hadce Slavkovského lesa).

Hadcová tolerance 
Toxicita, nedostatek živin, sucho – had-
cová území představují značně nehostin-
né prostředí pro život rostlin. Přesto však
na lézáme řadu rostlinných druhů, které se
dokázaly všem těmto nástrahám přizpů-
so bit, vyvinula se u nich hadcová tole-
rance. Stejně jako je složitá souhra stre-
sujících faktorů, je i odpověď rostlin na
tyto podněty velmi komplexní. V posled-
ní době se ukazuje, že klíčovou roli nej-
spíš hraje přizpůsobení na nízký poměr
Ca:Mg iontů – řada experimentálních stu-
dií přinesla průkazné rozdíly v obsahu
těchto prvků v pletivech hadcových rost-
lin a jejich ne hadcových příbuzných (had-
cové typy měly vždy více Ca a méně Mg).
Hadcoví spe cialisté si tedy dovedou
pohlídat ne žádoucí přísun hořečnatých
iontů (ať už tím, že ho méně přijímají,
nebo že se ho lépe zbavují) a naopak výbě-
rově přijímat více vápníku.

Zvýšenému obsahu těžkých kovů se
rostliny mohou bránit např. vylučováním
chelatačních látek (sloučenin, které navá-
žou molekulu kovu a tím ji inaktivují)
nebo ukládáním do vakuol – bezpečných
skladišť nebezpečného odpadu v buňce.
V této souvislosti je zajímavé zmínit exis -
tenci tzv. hyperakumulátorů těžkých kovů,
tedy rostlin schopných ve svých pletivech
hromadit vysoké koncentrace těchto prv-
ků. O tom, k čemu hyperakumulace vlast-
ně slouží, se vedou dohady (možná chrání
před patogeny či herbivory nebo pomáhá
v alelopatickém „souboji“ s okolními kon-
kurenty). Je však zřejmé, že jakmile rostli-
na dokáže s těžkými kovy takto hospoda-
řit, snáze se s nimi může vyrovnat, když
se náhodou dostane na zamořenou půdu.
Problémem v souvislosti s hadcovou tole-
rancí však je, že jen malý podíl hadcových
rostlin zároveň patří mezi hy per aku mu -
látory a naopak řada druhů s touto schop-
ností na hadci vůbec neroste. 

Sucho a snížený obsah živin pravděpo-
dobně nikdy nejsou hlavními příčinami
hadcové intolerance, život na nehostin-
ných hadcových biotopech však mohou
značně ztěžovat. Působení těchto faktorů
se může odrážet i na vzhledu (morfologii)
hadcových rostlin. Mezi uzpůsobení často
zmiňovaná v literatuře, tzv. serpentino-
morfózy, patří celkově menší vzrůst, kom-
paktní habitus, vyvinutější kořenový sys -
tém a suchomilné (xeromorfní) tendence
u listů (ty bývají menší, tužší, hustěji
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Endemické rostliny českých hadců
1. Zvláštnosti hadcových ostrovů

Flóra a vegetace hadcových biotopů přitahuje botaniky již po staletí (např. Živa
2007, 2: 59–61). Jednou z hlavních atrakcí hadců – serpentinitů celého světa je
přítomnost obligátních serpentinofytů, tedy rostlin obývajících výhradně had-
cové oblasti. Řada z těchto taxonů je navíc svým výskytem omezena jen na ně -
jakou malou oblast, jsou to endemiti. Také na území České republiky roste
ně kolik hadcových endemitů, případně subendemitů (svým výskytem mírně
přesahující území ČR) – některé z nich jsou proslavené, jiné téměř neznámé. Kte-
ré rostliny to jsou, jak se poznají a kde rostou? Jak se k nám dostaly a proč se usa-
dily zrovna na hadci? A proč vlastně hadec tak výrazně ovlivňuje život, ekolo-
gické chování a evoluci rostlinných druhů? Ve třech následujících příspěvcích
se pokusíme na tyto otázky nalézt odpověď. 

Nejvýznamnější hadcové lokality
v České republice:    Borek u Chotě-
boře,    Mohelno,    dolnokralovické
hadce,    Slavkovský les,    Křemže,

Mladá Vožice,    Raškov,    Staré
Ransko 1



ochlupené) – obecně jde o znaky typicky
spojované s rostlinami trpícími (nebo zvy-
k lými trpět) nedostatkem vody nebo živin.
Některé tyto znaky mohou představovat
konkrétní adaptace, jindy to je pouhý dů -
sledek působení sucha nebo nedostatku
živin na rostlinnou architekturu. 

Zastavme se ještě na chvilku u fenomé-
nu drobnějších rozměrů hadcových rost-
lin. Je zřejmé, že stresující podmínky nutí
rostliny šetřit výdaje i na investicích do
vzrůstu a tento jev si dokonce vysloužil
vlastní název – nanismy. Pravděpodobně
českou specialitou se stalo ne uvěřitelně
široké povědomí naší veřejnosti (alespoň
její přírodovědně osvícené části) o tomto
ne zrovna stěžejním ekologickém tématu.
Největší zásluhu na propagaci nanismů
měl nejspíš Rudolf Dvořák, prvorepubli-
kový řídící učitel měšťanské školy v Mo -
helně. Z nedaleké hadcové stepi popsal
celou řadu forem a variet od různých taxo-
nů a celkem zde napočítal 279 různých
typů nanismů (Živa 1960; 2: 42–45). Ve
Dvořákově době však byla mohelenská
step velmi silně spásána, a hlavní příčinou
mohelenských nanismů tak nebyl samot-
ný hadec, ale spíše ovce a kozy. Toho si
byli vědomi již někteří soudobí Dvořákovi
kolegové a jako důkaz poslouží i pozdější
zprávy o překvapivém mizení nanismů po
ukončení pastvy. Přesto však bývá pří-
tomnost nanismů dodnes spojována pou-
ze s vlivem hadcového substrátu (někdy
dokonce pouze s jeho toxicitou).

Co jsou to serpentinofyty?
Na hranici hadcového území můžeme čas-
to pozorovat značné rozdíly ve složení fló-
ry a vegetace (přechody jsou ně kdy ply-
nulejší, někdy velmi ostré). Proč mnohé
okolní rostliny nepřekračují tuto hranici
a nerostou na hadci, je poměrně zřejmé –
limitující jsou především již zmiňované
stresující vlastnosti zdejších půd. Proč však
existuje řada tolerantních rostlin (tzv. obli-
gátních serpentinofytů), které známe pou-
ze z hadcových lokalit? Proč nerostou také
v okolí na nějakých příznivějších substrá-
tech? Mohlo by to být silným fyziologic-
kým přivyknutím na zvláštní chemismus
hadců. A skutečně, pro op timální růst ně -
kterých serpentinofytů byl zjištěn požada-
vek na zvýšený přísun hořčíku (ve srovná -
ní s jejich nehadcovými příbuznými). Na
druhou stranu, tyto rostliny byly schopné
růst i v normálních substrátech a obecně
snad není znám serpentinofyt, který by
nebylo možné pěstovat v nehadcové půdě.
Jako lepší vysvětlení se nabízí vliv kon-
kurence. Stresující podmínky hadců sni-
žují míru konkurence a zdejší prostředí
tedy obývají spíše stres-tolerantní druhy
(S-stratégové) než zdatní kompetitoři (tedy
C-stratégové). Pokud by se však serpenti-
nofyt odvážil opustit svůj hadcový okrsek,
schopnější konkurenti by ho brzy udola-
li. Na hadcové lokality tak v jistém smys-
lu můžeme pohlížet jako na prosvětlené
„ostrovy“ snížené konkurence, na nichž
mohou přežívat některé hadcově to le -
rantní konkurenčně slabší druhy. To je
důležité i pro naše hadcové (sub) en de -
mity, mnoho z nich nejspíš představuje
reliktní taxony, kterým se podařilo přežít
nástup zapojeného lesa v prosvětlených
hadcových útočištích – refugiích.

Snížená schopnost serpentinofytů kon-
kurovat nehadcovým druhům byla pro -
kázána i experimentálně, např. v pokusu
s kalifornským hadcovým endemitem
rodu Streptanthus (z čel. brukvovitých –
Brassicaceae). Směs semen běžných ne -
hadcových druhů a tohoto serpentinofytu
byla vyseta do nádob s hadcovou a nor-
mální půdou. Zatímco v hadcovém truhlí-
ku bylo po několika týdnech možné nalézt
jen roztroušené klíčící semenáčky Strep-
tanthus a několik skomírajících se me -
náčků běžných rostlin, nehadcový truhlík
bujel vzrostlými semenáči různých druhů,
avšak semenáčky hadcového endemitu se
mezi nimi nalézt nepodařilo (že je Strep-

tanthus schopen klíčit v nehadcové půdě
samostatně, bylo prokázáno již dříve). 

Co je však vlastní příčinou kompetiční
slabosti hadcových druhů? Odpověď se
možná skrývá pod zemí. Víme, že hadcoví
specialisté často vytvářejí rozsáhlejší koře-
nový systém než jejich nehadcoví příbuz-
ní (snad kvůli suchu či nedostatku živin).
Pokud investují do rozvoje kořenů, už jim
nezbude dostatek zdrojů na rychlý růst
nadzemních částí, rostou tedy pomaleji
a celkově dosahují menšího vzrůstu (viz
i výše zmíněné nanismy). Jde tak o pěkný
příklad principu trade-off, tedy „když jsem
dobrý v něčem, nemohu být dobrý zase
v něčem jiném“. 

Hadcové ostrovy a jejich obyvatelé
Zvláštnost hadců spočívá i v jejich geo-
grafickém rozšíření. Hadcové horniny mů -
žeme nalézt takřka po celém světě a po -
krývají přibližně 1 % zemského povrchu,
avšak téměř nikdy netvoří rozsáhlejší těle-
sa. Vyskytují se spíše jako jednotlivé drob-
né ostrůvky rozptýlené v nějakém více či
méně rozsáhlém území (obr. 1). Pozoru-
hodné ostrůvkovité rozmístění had co vých
oblastí pak poskytuje vhodné podmínky
pro alopatrickou speciaci rostlin (vznik
nových druhů v prostorovém od loučení),
které jsou na tyto lokality vázány.

V řadě evolučních studií by mohlo být
zajímavé (a užitečné) srovnávat hadcové
os trovy se situací na skutečných ostrovech
v oceánu (zejména v kontextu ostrovní bio -
geografie). V některých charakteristikách
si jsou sice oceánické a hadcové ostrovy
podobné, avšak při bližším pohledu může-
me vysledovat i několik podstatných od -
lišností: 
� Hadcové ostrovy nejsou obklopeny mo -
řem „bez života“, ale jinými suchozem-
skými biotopy, ze kterých mohou na had-
ce pronikat nové druhy (např. nově se
formující serpentinofyty).
� Rostliny z hadcového ostrova proto mo -
hou být příbuznější druhům z okolního
„moře“, než obyvatelům dalších ostrovů
(to platí zejména v případě lokálních had-
cových taxonů). 
� Důležitou fytogeografickou složkou had-
cového ostrova mohou být i reliktní druhy
(které pocházejí z geologicky nedávné
minulosti oproti případným reliktům na
oceánických ostrovech).
� Hadcové ostrovy jsou od okolního pro-
středí vymezeny charakteristickými vlast-
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2 Hadec (serpentinit) za své české
i latinské jméno vděčí pověře, že nošen
jako talisman uchrání před hadím
uštknutím. Povrch nezvětralého kamene
skutečně při troše fantazie může připo-
mínat šupinatou kůži hada
3 Horninový výbrus serpentinitu z lo -
ka lity Skalka (Českomoravská vrchovi-
na) v procházejícím polarizovaném  
světle (Mikroskop Nikon Eclipse 80i,
snímáno CCD kamerou Nikon DS-5M).
Zá kladní tkáň tvoří šedě zbarvené mi -
nerály skupiny serpentinu (antigonit
a α-chrysotil) se zbytky původních
pyroxenů a olivínu (žlutooranžově
a modře). Mladší mine rální asociace 
tvoří Mg-chlo rit, případně magnezit
(světle hnědá zrna). Některá černá zrna
jsou tvořena rudními minerály (hematit
a chromit). Foto J. Ščučka, Ústav geoni-
ky AV ČR, v. v. i.
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nostmi serpentinitového substrátu (nejen
tím, že jsou pevninou, tedy „nemořem“).
Bariéra, kterou je nutno při kolonizaci pře-
konat, proto není jen geografická, ale i eko-
logická, a potenciální kolonista hadco vého
ostrova musí být na jeho specifické pod -
mínky připraven (zatímco ke kolonizaci
oceánického ostrova může teoreticky sta-
čit pouhá schopnost úspěšného dálkového
šíření).

Ač to na první pohled nemusí být pa tr -
né, zvláštní geografie hadců také může mít
zásadní důsledek i pro evoluci našich
(sub)endemitů. Proč? Představme si jed-
no možné evoluční schéma (avšak neza-
pomínejme, že stále jde pouze o možnou
teorii). Již dříve jsme zmínili, že hadcové
lokality představují vhodná útočiště pro
některé konkurenčně slabší druhy, např.
pro světlomilné rostliny. Takovými druhy
mohli být i současní předchůdci našich
hadcových (sub)endemitů, kteří byli z otev -
řené poledové (postglaciální) krajiny vy -
tlačováni postupujícím lesem právě na
takovéto typy stanovišť. Nakonec zůstalo
jen několik populací rozptýleně přežíva-
jících jako relikty na jednotlivých hadco-
vých ostrůvcích. Odloučení od nejbližších
příbuzných, omezená velikost populací
a jejich vzájemná izolace a možná i stre-
sující podmínky hadcového substrátu pak
byly příčinou rychlé speciace původních
typů do nových endemických taxonů.

Hadcové oblasti u nás
Ještě než si představíme jednotlivé had-
cové endemity, podívejme se alespoň
krátce na místa, kde rostou – tedy na naše
nejvýznamnější hadcové lokality (obr. 1).

Přestože oblasti jejich výskytu spojuje vliv
svérázného hadcového substrátu, jsou to
území floristicky i vegetačně značně odliš-
ná. Příčiny rozdílů musíme hledat mezi
různými abiotickými faktory (nadmořská
výška, srážky, geomorfologie), ale také v od -
lišných vegetačních a fytogeografických
vazbách. 

Hadcové území u Mohelna na Ivančic-
ku se může pyšnit hned několika „nej“.
Předně, jeho část zvaná NPR Mohelenská
hadcová step je bezpochyby nejznámější
serpentinitovou lokalitou u nás. Jen v této
rezervaci se při botanických průzkumech
podařilo nalézt asi 620 druhů rostlin, mo -
helenské hadce jsou tak i územím floris-
ticky nejbohatším. A do třetice jde o ob last
nejníže položenou a nejteplejší (jediné
hadce v termofytiku). Jižně exponované
skály a stepní stráně hostí řadu teplo -
milných druhů, které zde často mají po -
slední vysunutý (exklávní) výskyt z teplé
Panonie směrem do nehostinné Česko -
moravské vrchoviny (např. kavyl chlupatý
– Stipa dasyphylla, hadí mord rakouský –
Scorzonera austriaca). Na nejteplejších
skalách můžeme nalézt nejvýznamnější
rostlinu zdejších hadců – drobnou pře-
vážně středomořskou kapradinku podmr-
v ku hadcovou (Notholaena marantae). Její
české druhové jméno je však trochu ma -
toucí, hadcové substráty sice obývá ráda
(a při své severní hranici, tedy např. ve
střední Evropě, roste pouze na hadcích),
avšak ve své hlavní domovině ve Středo-
moří nepohrdne ani jinými podklady
(např. pískovcem nebo břidlicí). 

Větší část mohelenských stepí má se -
kundární původ (vznikly vykácením a ná -
slednou pastvou) a dříve se zde rozkládal
zvláštní typ teplomilné hadcové doubra-
vy, což je mezi našimi serpentinity také
zcela unikátní (v ostatních územích domi-
nuje borovice). Těleso mohelenských had-
ců je prořízlé hlubokým kaňonem Ji hlavy,
a tak se výrazně uplatňuje i vliv expozice
– na stinném severním svahu pří mo na -
proti rozpálené skalnaté stepi se nachází
zcela odlišný typ vegetace – reliktní pě -
chavový bor. Toto společenstvo se pova-
žuje za perialpidský prvek (reliktní prvek
s fytogeografickými vazbami na okrajové

části Alp), čemuž napovídá i přítomnost
několika perialpidských druhů (kromě
vlastní pěchavy vápnomilné – Sesleria
caerulea např. dvojštítek hladký – Biscu-
tella laevigata). Hadcová oblast na střední
Jihlavě je chráněna celkem ve čtyřech pří-
rodních rezervacích: NPR Mohelenská
hadcová step (více informací naleznete na
stránkách Živy 2001, 5: 235–236), PR Bis-
koupská hadcová step (obr. 5), PR Duko-
vanský mlýn a PR Nad Řekami.

Vegetačně i floristicky velmi svébytným
hadcům u Mohelna se alespoň vzdáleně
přibližuje snad jen oblast dolnokralovic-
kých hadců u Bernartic na levém břehu
vodní nádrže Želivka. Zdejší serpentinito-
vé těleso prořezávají hned dva vodní toky
– Sedlický potok na západním okraji a Že -
livka na východě. Na rozdíl od většiny
ostatních lokalit je vliv matečné horniny
patrný i na ploché prostřední části had-
cového okrsku a se vzácnou flórou se tak
můžeme setkat i zde. Nejcennější partie
však nalézáme na strmých svazích nad
oběma toky. Především jsou to výslunné
skalnaté stráně hostící dva největší pokla-
dy, hadcové endemity kuřičku Smejkalo-
vu (Minuartia smejkalii) a mochnu Cran -
tzovu hadcovou (Potentilla crantzi subsp.
serpentini). V méně exponovaných par -
tiích se pak setkáváme s perialpidským
pěchavovým borem, velmi podobným
tomu u Mohelna (obr. 4). Zajímavé je, že
dolnokralovické hadce jsou naší nejbo -
hatší lokalitou hadcových (sub)endemitů
(můžeme zde nalézt pět ze šesti těchto
druhů, včetně již zmiňované kuřičky
a mochny). Dolnokralovická lokalita je
také pěknou ukázkou role hadcových úze-
mí jako útočišť pro reliktní a světlomilné
druhy. S okolní fádní a floristicky značně
chudou krajinou prudce kontrastuje had-
cový obvod zaplněný někdy i značně bo -
hatými populacemi druhů vzácných jak
v celorepublikovém (např. již zmiňovaní
endemiti či teplomilná po mněnka Myo -
sotis stenophylla), tak i v regionálním
mě řítku (např. bělozářka větevnatá – An -
the ricum ramosum či třezalka horská –
Hy pericum montanum). Přes svou obrov-
skou nejen botanickou hodnotu se toto
území dočká ochrany až v souvislosti s vy -

4 Reliktní perialpidský bor (s fytogeo-
grafickými vazbami na okrajové části
Alp) na stráni nad zatopeným údolím
Sedlického potoka na dolnokralovických
hadcích. V podrostu dominuje pěchava
vápnomilná (Sesleria caerulea)
5 Stepní vegetace na hadcích u Biskou-
pek na Ivančicku. Dominující stříbřitá
tráva je jeden z fytogeograficky význam-
ných druhů mohelenských stepí kavyl
chlupatý (Stipa dasyphylla). Snímky 
F. Koláře, pokud není uvedeno jinak
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hlašováním sítě chráněných území Na tura
2000. A to byl v průběhu posledních 50 let
v této méně než třísethekta  ro vé oblasti
otevřen kamenolom, nižší polohy zapla -
vily vody přehradního díla Želivka a nej-
cennější partie v západní části tělesa pro-
řízla stavba dálnice D1. Na štěstí však
zdejší svérázná flóra všechny tyto zásahy
přečkala.

Největším hadcovým územím v České
republice je komplex Mnichovských had-
ců ve Slavkovském lese. Zdejší serpenti-
nitové těleso vystupuje jako výrazný asi
sedmikilometrový hřbet, který se nápadně
zvedá nad okolní parovinu. V okolí toho-
to hřbetu je roztroušena řada menších,
avšak floristicky také významných izolo-
vaných hadcových skalek (více o hadcích
Slavkovského lesa najdete v článku P. Táj-
ka, Živa 2007, 2: 59–61). Mnichovské had-
ce jsou i naším nejvýše položeným a nej -
deštivějším hadcovým územím. Bo ha té
srážky nejspíš přispívají k mírně kyselé
reakci zdejších půd (přestože hadcové
půdy bývají za normálních okolností spí-
še bazické), a proto na otevřených místech
nalezneme převážně kyselé trávníky nebo
vřesoviště. Charakteristickou lesní jednot -
kou jsou prosvětlené reliktní bory, v je -
jichž bylinném patře jsou hojné dva další
dosud nezmiňované perialpidské migran-
ty – vřesovec pleťový (Erica carnea) a zi -
mostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).

Nejvýznamnější druhy však hostí odkryté
skalní výchozy – především zdejší steno-
endemit (lokální endemit) ro žec kuřičko-
listý (Cerastium alsinifolium), který však
nalezl své druhé optimum i na vlhkých
cestách a světlinách borových lesů. Pou-
ze na skalkách se rožec potkává se svíze-
lem sudetským (Galium sudeticum), který
kromě Mnichovských hadců dnes roste
pouze ve vysokohorských le dovcových
karech v Krkonoších, a dále s obligátně
hadcovým sleziníkem nepravým (Asple-
nium adulterinum), jenž ve Slavkovském
lese vytváří jedny z nejbohatších popula-
cí ve střední Evropě. Mnichovské hadce
jsou chráněny v pěti přírodních rezerva-
cích a památkách (NPR Pluhův bor, NPP
Křížky, PR Planý vrch, PR Vlček a PP
Dominova skalka) a dalším oblastem bude
poskytnuta ochrana zařazením do sítě
evropsky významných lokalit v rámci Na -
tura 2000.

Poslední větší hadcovou oblastí u nás
jsou výchozy v Blanském lese poblíž Křem-
že, chráněné ve dvou rezervacích (PR Ho -
lubovské hadce a PR Bořinka). Strmé sva-
hy nad Křemežským potokem na obou
lokalitách porůstá suchý prosvětlený had-
cový bor, v němž se můžeme setkat i s ně -
kolika světlomilnými druhy, které jsou
na území jižních Čech jinak velmi vzácné
(např. svízel sivý – Galium glaucum či
bělozářka větevnatá).

Kromě čtyř výše zmíněných velkých
oblastí známe mnoho drobných hadco-
vých výchozů po celé republice. Jak již
bylo řečeno, na většině těchto míst by -
chom díky jejich mizivé rozloze nebo vy -
soké vrstvě půdy ani nepoznali, že jsme se
dostali na hadcové podloží. I po vyloučení
takových území však stále zůstává mnoho
lokalit, na nichž se můžeme setkat ale spoň
s tím nejvěrnějším souputníkem serpenti-
nitů – sleziníkem hadcovým (A. cuneifo -
lium). Tato naleziště jsou přede vším na
Šumpersku, Domažlicku, Tá bor sku a v růz -
ných částech Českomoravské vr choviny.
A co je významnější, několik těchto loka-
lit i přes svou téměř zanedbatelnou rozlo-
hu také hostí některé populace hadcových
(sub)endemitů – u Mladé Vožice na Tábor-
sku roste kuřička Smejkalova, u Raškova
na Šumpersku hvozdík kartouzek hadco-
vý (Dianthus car thu sia norum subsp. capil-
lifrons) a u Sta rého Ranska ve Žďárských
vrších chrastavec rolní hadcový (Knautia
arvensis subsp. serpentinicola).

V příštím článku si představíme první
část našich hadcových (sub) endemitů.

Výzkum hadcových endemitů podporují
Grantová agentura Univerzity Karlovy
(projekt 29507/2007/B-BIO/PřF) a Granto-
vá agentura Akademie věd ČR (juniorské
projekty KJB601110709 a B601110627).
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Kupodivu ano. V kontrastu k přelidněným
nížinám totiž stojí nepřístupné horské ob -
lasti, pokrývající více než třetinu ostrova.
Tvoří je několik horských pásem, z nichž
nejdelší a nejvyšší je Centrální pohoří táh-
noucí se přes celý ostrov od severu k jihu,
s 200 vrcholy přesahujícími 3 000 m n. m.

Nejvyšší vrchol, Nefritová hora (Yushan),
je svými 3 952 m nejvyšší horou nehimá-
lajské jihovýchodní Asie. Pohoří se vy -
vrásnila díky vzájemnému pohybu asijské
a pa cifické litosférické desky, na jejichž
styku Taiwan leží. Proto je ostrov seismic-
ky velmi aktivní a slabé i silnější otřesy

jsou zde na denním pořádku – při posled-
ním katastrofálním země třesení v r. 1999
o síle 7,3 stupně Richterovy stupnice za -
hynulo přes 2 000 lidí. Reliéf hor je ostrý
a dynamický, strmé svahy s nestabilní geo-
logií snadno podléhají sesuvům, při kte-
rých v údolích mizí stovky tun horniny.
Řeky, zvláště ty na východním pobřeží,
jsou krátké a divoké – při dobré viditel-
nosti je možné z horského hřbetu Centrál-
ního po hoří zahlédnout říční tok od jeho
pramene až po ústí do moře. Vedle země -
třesení umocňují erozi i několikrát v roce
se opakující tajfuny, které se v sezoně od
června do září tvoří východně od ostrova
uprostřed Tichého oceánu a s různě ni -
čivou intenzitou zasahují pobřeží jiho vý -
chodní Asie. 

Klima je oceánické a ví ce méně subtro-
pické, vedle tajfunů ovlivňované přede -
vším sezonními větry – monzuny, které
vyvolává výměna vzduchu mezi asijským
kontinentem a Tichým oceánem. Jejich
směr se v létě a v zimě prohodí a výraz-
ným způsobem tak modelují sezonní chod
klimatu na ostrově. V létě vane jihozápad-
ní monzun přinášející vlhkost na jihozá-
padní část os trova, velké množství srážek
ale přinášejí i od východu vanoucí tajfuny
a celý ostrov je tak v průběhu léta bohatě
zásobený srážkovou vodou. V zimě se
monzun otočí a vane od severovýchodu –
také přináší velké množství srážek, ty ale
za sáhnou jen severovýchodní cíp ostro-
va, kdežto ve střední a jihozápadní části je
sucho. Zatímco tedy na severu prší v pod-
statě celý rok, na jihozápadě existuje vý -
razná sezonnost – v létě je období dešťů,
v zimě období sucha. V nížinách nikdy
nemrzne, zimní teploty se zde pohybují
okolo 16 °C a letní od 24 do 30 °C. Před-

David Zelený

„Taiwan? 
A mají tam vůbec nějaký les?“

Když Portugalci v r. 1544 Taiwan objevili, nazvali ho Ilha Formosa – Krásný ost-
rov. Leží na obratníku Raka asi 150 km východně od pobřeží kontinentální Číny
a při pohledu na mapu prý tvarem připomíná tabákový list nebo kořen sladké
brambory, protažený od severu k jihu. Na rozloze 36 tisíc km2 (odpovídající při-
bližně polovině rozlohy České republiky) žije 23 milionů obyvatel. Číslo udá-
vající průměrnou hustotu osídlení, totiž 624 obyvatel na km2, je trochu zavá-
dějící – většina totiž žije směstnána v rozsáhlých městských aglomeracích,
hlavně při západním pobřeží ostrova, kde je pak koncentrace obyvatel i několi -
 ka  násobně vyšší a řadí ostrov k jedné z nejhustěji zalidněných zemí světa. Hlav-
ní město Taipei, ležící na severu ostrova, je rozlohou omezené na prostor nevel-
ké kotliny mezi horami. Přímo ve městě žije přes tři miliony obyvatel, v pracovní
dny se však počet téměř zdvojnásobí díky přílivu lidí dojíždějících za prací. Tai-
wan je v současnosti vedle Japonska světovou velmocí ovládající trhy s elek-
tronikou. Je vůbec na ostrově s takovou diagnózou místo pro přírodu?


