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Abstrakt
Rotavské varhany jsou především geologickou lokalitou, která je tvořena dvěma vulkanickými
výchozy – Skalka a Varhany – a nachází se v kraslické části Krušných hor. Vypreparované
čedičové skály a bazické horniny jsou předpokladem existence zajímavé ﬂóry. Příspěvek
popisuje vegetaci i květenu lokality a hodnotí její botanický význam. Ohrožené, chráněné a
další vybrané rostlinné taxony jsou opatřeny komentářem k současnému i historickému výskytu
na lokalitě.
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Abstract
The Rotava Organ in the western part of the Krušné hory Mountains near Kraslice is mainly a
geological locality formed by two volcanic outcrops – Skalka and Varhany. The exposed basaltic
alkaline rocks provide conditions for the existence of speciﬁc ﬂora. The article describes the
area vegetation and summarizes its botanical importance. The endangered, protected and some
other botanical taxa are discussed here in terms of their contemporary as well as historical
occurrence in this area.
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Úvod
Výchozy vulkanických hornin u Rotavy v západní části Krušných hor,
označované jako Rotavské varhany, U chaty nebo Varhany a Skalka, jsou
geologicky a geomorfologicky významným prvkem v území, a proto také
zčásti chráněny jako přírodní památka Rotava. Zároveň představují významnou
botanickou lokalitu. Zasloužila se o to především vegetace zčásti závislá na
bazických horninách a relativní izolace tohoto čedičového ostrůvku. Význam
lokality je podtržen výskytem několika ohrožených druhů rostlin, zejména
kapradinky skalní (Woodsia ilvensis).
Lokalita se skládá ze dvou samostatných čedičových těles. První z nich,
zvané Varhany, je proříznuto lomovou stěnou se sloupcovitou odlučností
a druhé těleso, zvané Skalka, je představováno vypreparovanými skalními
stěnami. Současná podoba čedičové stěny Varhan se ustálila před necelými sto
lety, kdy zde skončila těžba kamene (Rojík 2009). Tvar západní části Varhan a
celé Skalky byl vytvořen výhradně přírodními procesy.
Přes botanickou zajímavost lokality zde nebyl dlouho proveden žádný
botanický průzkum. Až koncem 60. let 20. století lokalitu navštěvoval
M. Hostička (Červená et al. 1979), o deset let později J. Nesvadbová (Červená
et al. 1979) a B. Pleva (1980), kteří také zpracovali souhrnné inventarizační
seznamy lokality. Od těchto návštěv lokalita dále uniká pozornosti. Obecně
botanicky se jí v rámci přípravy plánu péče o přírodní památku Rotava věnuje
A. Masopustová (2007).

Metodika
Příspěvek představuje stručnou vegetační charakteristiku lokality a komentář
k vybraným taxonům, které lze považovat na lokalitě za významné. Vznikl na
základě dvou návštěv lokality během června a července roku 2009. Výsledek
pozorování byl konfrontován s dřívějšími botanickými nálezy podle dostupných
záznamů.
Česká i latinská jména rostlin jsou uváděna podle Klíče ke květeně ČR
(Kubát et al. 2002). Klasiﬁkace ohrožení (§2 – druh silně ohrožený, §3 – druh
ohrožený) je v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb., dále je použito
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zařazení mezi ohrožené taxony (C2 – druh silně ohrožený, C3 – druh ohrožený,
C4a – vzácnější druh vyžadující pozornost – méně ohrožený) podle Procházky
(2001) a zařazení v červené knize (ČK) (Čeřovský et al. 1999). Názvy obou
skupin výchozů Varhany a Skalka jsou převzaty z práce Rojíka (2009).

Charakteristika území
Varhany a Skalka se nacházejí v kraslické části Krušných hor při západním okraji
rozsáhlého lesního komplexu, východně až východojihovýchodně od Horní
Rotavy a severně od Dolní Rotavy.
Z geologického pohledu je lokalita obklopena kvarcitickými svory a kvarcity.
Je tvořena dvěma vulkanickými centry zvanými Varhany (východní část) a
Skalka (západní část) (Rojík 2009). Oba celky jsou tvořeny vypreparovanými
čedičovými výchozy, které výrazně vystupují nad okolní terén a dohromady
tvoří oválný půdorys protažený ve směru V-Z v délce zhruba 180-190 m.
Dominantou skalního komplexu Varhan je lomová stěna s odkrytou sloupcovitou
odlučností čediče o výšce až 13 m. Vrch Skalka má několik skalních stěn,
které jsou na západním okraji místy převislé. Oba celky jsou zčásti spojeny
skalnatým hřebenem. Pod skalními stěnami ve spodní části Skalky, zejména na
západně orientovaných svazích, se nacházejí kamenité sutě, které jsou pouze
zčásti zarostlé vegetací.
Lokalita leží v geomorfologickém celku Krušné hory, podcelku Klínovecká
hornatina a okrsku Jindřichovická vrchovina s průměrnou výškou 610
m n. m. Vrchol Skalky leží ve výšce 640 m n. m. Vegetačně lokalita náleží
fytogeograﬁckému okresu 22 – Halštrovská vrchovina, podle mapy potenciální
vegetace (Neuhäslová et al. 1998) se nachází v území bikových bučin (LuzuloFagetum).
Na východní straně lokality se těžil kámen od konce 18. století do začátku 20.
století (Rojík 2009) a přitom byla odkryta stěna kamenných varhan. Po skončení
těžby bylo území využíváno pro turistiku. V roce 1953 bylo vyhlášeno státní
přírodní rezervací s názvem Rotava, později převedené do kategorie chráněný
přírodní výtvor a v současnosti chráněné jako přírodní památka Rotava. Do
chráněného území je však zahrnuta pouze východní část Varhan.
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Vegetační charakteristika
Skalní komplex byl v posledním století bezlesím, které se zčásti zachovalo
dodnes. Svahy po obvodu území, zejména jižní a severní expozice, postupně
zarůstají náletovými dřevinami, nebo jsou již porostlé vzrostlým kulturním
lesem s převahou smrku ztepilého (Picea abies), dále pak borovicí lesní (Pinus
sylvestris), břízou bělokorou (Betula pendula), v okrajích se ještě uplatňuje
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a vrba jíva (Salix caprea), v podrostu je častá
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), místy válečka prapořitá
(Brachypodium pinnatum), objevuje se zvonek broskvolistý (Campanula
persicifolia) a pod vrcholem Skalky konvalinka vonná (Convallaria majalis).
Nejzajímavější a nejhodnotnější vegetaci hostí část bezlesí, které převládá
v ploše pod lomovou stěnou Varhan, na vrcholových svazích a skalkách Varhan

Obr. 1. Vegetace
vrcholového hřebínku Varhan.
Foto P. Krása.
Fig. 1. The vegetation on the Varhany top edge
Photo by P. Krása.
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a Skalky a na spojujícím hřebenu. Ve vrcholových partiích Varhan je vyvinuta
vegetace mělkých skeletovitých půd (obr. 1), kde je mezi skalkami velmi
častá mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) a mochna jarní (Potentilla
tabernaemontani), místy mochna stříbrná (Potentilla argentea), chmerek
vytrvalý (Scleranthus perennis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), silenka
nadmutá (Silene vulgaris), jahodník truskavec (Fragaria moschata), kopretina
bílá (Leucanthemum vulgare) i kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum),
šťovík menší (Rumex acetosella), z trav především psineček obecný (Agrostis
capillaris) a kostřavy (Festuca sp. div.). Na samotném hřebínku pak nalezneme
ještě například trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens).
Ještě výrazněji je vegetace mělkých skeletovitých půd vyvinuta na skalnatých
svazích pod vrcholem Skalky, které lze považovat za nejcennější mikrolokalitu
území. Převládají zde kopečky mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides)
včetně ojedinělé bílé formy, mochna jarní (Potentilla tabernaemontani) a
především trsy kapradinky skalní (Woodsia ilvensis).
Pod touto skalkou leží teráska s úplným vegetačním zápojem, který je z velké
části tvořen ožankou lesní (Teucrium scorodonia) s přechodem k ruderálnější
vegetaci spolu s janovcem metlatým (Cytisus scoparius) a směrem k lesnímu
okraji s přibývající válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Objevuje se
zde také zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia). Vrcholové plató Skalky
se odlišuje ruderální vegetací, kde převládá vratič obecný (Tanacetum vulgare),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ale objevuje se tu také kozinec sladkolistý
(Astragalus glycyphyllos). Samotná lomová stěna Varhan je vegetací porostlá
sporadicky. Ve štěrbinách se uplatňuje zejména kapraď samec (Dryopteris filixmas), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), kakost smrdutý (Geranium
robertianum), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) i zvonek
broskvolistý (Campanula persicifolia), jahodník obecný (Fragaria vesca),
třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a úzkolisté kostřavy (Festuca sp.
div.). Horní část stěny zarůstá silněji janovcem metlatým (Cytisus scoparius) a
přechod k samotnému vrcholu je porostlý válečkou prapořitou (Brachypodium
pinnatum) (obr. 2).
Úplně jiný charakter skalní vegetace představují kolmé a mírně převislé
skalní stěny Skalky s převládající západní orientací. Část skal je alespoň
částečně zastíněna lesním porostem a povrch není ve štěrbinách vysušen. Na
těchto místech se uplatňuje vegetace skal a drolin s výrazným zastoupením
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Obr. 2. Kvetoucí válečka prapořitá.
Foto P. Krása.
Fig. 2. Flowering Tor-grass.
Photo by P. Krása.

Obr. 3. Na skalních stěnách na jihozápadní
straně Skalky roste spolu sleziník
červený, sleziník severní, osladič obecný
i puchýřník křehký. Foto P. Krása.
Fig. 3. Maidenhair Spleenwort, Forked
Spleenwort, Common Polypody as well
as Brittle Bladder Fern grow together
on the south-west rock walls of Skalka.
Photo by P. Krása.
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sleziníku červeného (Asplenium trichomanes), sleziníku severního (Asplenium
septentrionale), osladiče obecného (Polypodium vulgare) a puchýřníku
křehkého (Cystopteris fragilis) (obr. 3). Pod těmito skalami se nacházejí
rozsáhlejší kamenité sutě, místy zazemněné, místy bez vegetace. Za zmínku
stojí výskyt kozince sladkolistého (Astragalus glycyphyllos) a svízele lesního
(Galium sylvaticum).
Izolovaná loučka pod lomovou stěnou Varhan je druhově chudým, mírně
ruderalizovaným travnatým porostem, který je pravidelně sečen.

Komentované významnější taxony
Druhy s potvrzeným výskytem (2009)
bodlák nicí (Carduus nutans L.) (C4a) – ojedinělý výskyt na vrcholové části
Skalky (obr. 4). Je to druh ruderalizovaných a synantropních míst nižších a
teplejších oblastí. Je udáván již Hostičkou a Nesvadbovou (Červená et al. 1979),
Plevou (1980) i Masopustovou (2007). Na Kraslicku se vyskytuje ojediněle a

Obr. 4. Kvetoucí bodlák nicí na vrcholovém
hřebeni Skalky. Foto P. Krása.
Fig. 4. Musk Thistle ﬂowering on the
Skalka top edge. Photo by P. Krása.
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Obr. 5. Vegetace skalek pod vrcholem
Skalky s keříčky kapradinky skalní.
Foto P. Krása.
Fig. 5. The rock vegetation under the
top of Skalka with Oblong Woodsia.
Photo by P. Krása.

Obr. 6. Kapradinka skalní – detail listu.
Foto P. Krása.
Fig. 6. Oblong Woodsia – the leaf detail.
Photo by P. Krása.
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jen přechodně podél komunikací (bývalý Rájec, zaniklé Chaloupky), zavlečený
s čedičovým štěrkem (Michálek 2005). Další podrobnější údaje o lokalitách
tohoto bodláku na Kraslicku nejsou známy.
kapradinka skalní (Woodsia ilvensis (L.) R. Br.) (C2, §2) – v současné době se
vyskytuje pouze na masivu Skalka na 4 mikrolokalitách (obr. 5, 6). Nejhojnější
je na kamenných varhánkách pod vrcholem Skalky, kde bylo napočítáno
cca 150 trsů (obr. č. 9, lokalita č. 1). Další populace je na vrcholu kopce na
jihozápadním okraji Skalky. Zde bylo napočítáno 7 trsů (obr. č. 9, lokalita č. 2).
Třetí výskyt (1 trs) byl zaznamenán na skalnatém hřebínku (obr. č. 9, lokalita
č. 3) a 3 trsy jsou na skalce na východním okraji Skalky (obr. č. 9, lokalita č.
4). Kapradinku skalní zde objevil pravděpodobně Miloš Hostička v roce 1966,
který popisuje jednu populaci těsně nad hranou lomové stěny Varhan a druhou
na západní straně čedičového masivku (podle zákresu odpovídá současné
mikropopulaci č. 2). V roce 1980 doplňuje údaje o početnosti a prostorovém
rozmístění kapradinky skalní B. Pleva, který zaznamenal 150 trsů v západní
části, 39 ve střední a 2 trsy ve východní části území. Nejbližší další známý
výskyt je na Andělské hoře u Karlových Varů (cca 30 km), další pak v údolí
Teplé na Bečovsku (cca 33 km), nejbližší známá lokalita v Německu je vzdálená
přes 60 km západoseverozápadně, leží poblíž města Birkenhugel.
ožanka lesní (Teucrium scorodonia L.) (C2, ČK) – plošně dosti rozsáhlá a početná
populace je dominantou na terase pod vrcholem Skalky a pod jihovýchodním
hřebínkem (obr. 7, 8). Populace je vitální a místy tvoří souvislé porosty. Ožanka
lesní je poprvé udávána B. Plevou (1980), který jí zde připisuje vzácnější výskyt na
skalkách a suti. Na lokalitu byla s největší pravděpodobností druhotně zavlečena.
Nejbližší známá nepůvodní populace tohoto druhu přežívá na suchém náspu nad
silnicí u 3 km vzdálené samoty Anenské Údolí (Michálek 2005).
sleziník červený (Asplenium trichomanes L.) – roste roztroušeně po skalkách
v západní části (Skalka), přednost dává stinným štěrbinám. Není udáván
Hostičkou ani Nesvadbovou (Červená et al. 1979) ani Plevou (1980). Naopak
jej uvádí Masopustová (2007). Chybí na Varhanách.
sleziník severní (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) – roste roztroušeně
zejména na západních stěnách Skalky, ojediněle se objevuje na jejím
východním hřebínku. Je udáván Hostičkou a Nesvadbovou (Červená et al.
1979), Plevou (1980) a Masopustovou (2007). Chybí na skalkách Varhan.
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Obr. 7. Porost ožanky lesní pod vrcholem
Skalky. Foto P. Krása.
Fig. 7. Woodland Germander – the
growth under the top of Skalka. Photo
by P. Krása.

Obr. 8. Ožanka lesní – detail květu.
Foto P. Krása.
Fig. 8. Woodland Germander – the
ﬂower detail. Photo by P. Krása.
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sleziník střídavolistý (Asplenium × alternifolium Wulfen) – roste vzácně na
jedné ze skal na západních svazích Skalky a v malém trsu na zastíněné skalce
východního hřebene Skalky. Z předchozích botanických průzkumů není udáván.
Chybí na Varhanách.
Druhy s výskytem nepotvrzeným
hrachor horský (Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler) (C3) – druh byl
zaznamenán při botanickém soupisu v roce 1966-1979 J. Nesvadbovou a M.
Hostičkou (Červená et al. 1979). Udáván je ještě v souborné práci Chráněná
území okresu Sokolov (Bušek et al. 2004), kde však může jít o převzatý údaj.
prha arnika (Arnica montana L.) (C3, §3) – druh byl zaznamenán při
botanickém soupisu v roce 1966-1979 J. Nesvadbovou a M. Hostičkou (Červená
et al. 1979), dále pak Plevou (1980), který jej uvádí ve společenstvech při okraji
smrčin. Udáván je ještě v souborné práci Chráněná území okresu Sokolov
(Bušek et al. 2004), ale může jít opět o převzatý údaj.
rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii Crantz) (C4a) – druh spíše teplejších
oblastí. Udáván je Hostičkou a Nesvadbovou (Červená et al. 1979) a také
Plevou (1980). V současné době není výskyt potvrzen.
řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.) – v současné
době není na lokalitě potvrzena. Druh je uváděn J. Nesvadbovou a M. Hostičkou
(Červená et al. 1979), je také udáván v souborné práci Chráněná území okresu
Sokolov (Bušek et al. 2004) a na informační tabuli umístěné na okraji přírodní
památky. V posledních dvou případech je pravděpodobné, že jde o převzatý
údaj, který nebyl ověřován.
třezalka horská (Hypericum montanum L.) – druh spíše teplejších oblastí.
Udáván je pouze Plevou (1980). V současné době není výskyt v hodnocené
lokalitě potvrzen.
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard) (§3, C3) – udáván
je Plevou (1980) z čedičové suti a okrajů smrčin. V současné době není výskyt
potvrzen.
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Obr. 9. Mapa výskytu vybraných taxonů.
Fig. 9. The map of the occurrence of the taxa considered.

Závěr
Z uvedené vegetační charakteristiky, respektive ze zjištěných rostlinných
taxonů zřetelně vyplývá botanický význam čedičové lokality Skalka a Varhany.
Nacházejí se zde rostlinná společenstva vázaná na mělké půdy a skalnaté
prostředí, která jsou z větší části dlouhodobě stabilizovaná. Na to poukazuje
nastíněné porovnání s botanickými průzkumy prováděnými před více než 25
lety. Nezanedbatelný je výskyt některých vzácnějších rostlinných taxonů, které
se v blízkém regionu nenacházejí, ať už z důvodu jejich obecné vzácnosti,
nebo vazby na teplejší a bazické substráty (obr. 9). Výskyt cennějších biotopů a
významnějších rostlinných druhů je soustředěn do lokality Skalka, tedy mimo
území současné přírodní památky Rotava. Přestože je tato chráněna především
jako geologická a geomorfologická pozoruhodnost, zasloužila by si plošné
rozšíření nejen z geologického, ale i z botanického hlediska. Vždyť bohatší
lokalitu kapradinky skalní v Karlovarském kraji nenajdeme.
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Poděkování
Příspěvek by nevznikl bez iniciativy Jiřího Hejkala a Petra Rojíka, kteří
velice stáli o to, aby se v tomto sborníku objevil i botanický pohled na lokalitu
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