
Hory balkánu 
Slovo Balkán je tureckého původu a znamená „pohoří“…  



Hory balkánu 
• bývalá Jugoslávie; Albánie, Řecko, Bulharsko 

• nejvyšší vrcholy: Musala (2925 m, Rila), Olymp (2917 m), Vichren (2915 m, Pirin)  

• vliv kontinentálního klimatu (dlouhé teplé léto, sychravá zima) a středozemního 

klimatu (dlouhé suché léto a deštivá zima)   

• hranice lesů 1600-2500 m n.m.  

• nejméně se ví o horách Albánie  

Olymp 



Hory balkánu 
1. Dinárské hory, Dinárské Alpy, Dinaridy (od Slovinska po Albánii, po Prokletije – Albánské 

Alpy)  

2. Albánsko-řecká soustava, Šarsko-Pindská soustava, Helenidy (Šar planina, Pindos, 

Parnassos a Olympus), pokračování Dinárských Alp    

3. Rilsko-rodopský masiv (Rodopy, Rila, Pirin)   

4. Stara planina, Balkanidy  

 

5. Alpy  

6. Karpaty  

Stevanović et al. 2009  Stara planina 



Hory balkánu 
• 77 arkto-alpínských druhů na celém Balkáně  

 

• 34 druhů (44 %): všechny 4 oblasti  

 

• Dinárské Alpy – 63 druhů (81,8 %) hlavně Mt. Prokletije  

• Šarsko-Pindská soustava – 58 druhů (75,3 %)  

• Rilsko-Rodopský masív – 54 druhů (71 %)  

• Balkanidy – 40 druhů (52 %)  

Stevanović et al. 2009  
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Diphasiastrum alpinum  



Hory balkánu 
• 49 arkto-alpínských druhů (35 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 5 pohoří 

(Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, Balkán)  
Arabis alpina, Arenaria ciliata, Athyrium distentifolium, Carex capillaris, Carex rupestris, Cerastium alpinum, 

Cerastium cerastoides, Cryptogramma crispa, Cystopteris montana, Diphasiastrum alpinum, Dryas octopetala, 

Empetrum hermaphroditum, Epilobium alsinifolium, Epilobium anagallidifolium, Erigeron uniflorus, Eriphorum 

scheuchzerii, Euphrasia salisburgensis, Gentiana nivalis, Gnaphalium supinum, Hedysarum hedysaroides, Juncus 

trifidus, Kobresia myosuroides, Leucorchis albida, Luzula spicata, Myricaria germanica, Nigritella nigra, Oxytropis 

campestris, Pedicularis verticillata, Phleum alpinum, Poa alpina, Poa laxa, Poa supina, Polygonum viviparum, 

Potentilla crantzii, Sagina saginoides, Salix hastata s.l., Salix herbacea, Saxifraga adscendens, Saxifraga aizoides, 

Saxifraga oppositifolia, Saxifraga paniculata, Saxifraga stellaris, Sedum anuum, Sibbaldia procumbens, Silene acaulis, 

Silene rupestris, Veronica alpina, Veronica fruticans  

• 7 arkto-alpínských druhů (5,1 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 3 pohoří (Alpy, 

Karpaty, Balkán)  
Aster alpinus, Carex atrata, Carex fuliginosa agg., Delphinium elatum, Hieracium alpinum, Lloydia serotina, 

Pedicularis oederii  

• 15 arkto-alpínských druhů (10,9 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 4 pohoří 

(Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkán)  
Bartsia alpina, Loiseleuria procumbens, Luzula sudetica, Minuartia sedoides, Omalotheca norvegica, Oxyria digina, 

Pinguicula alpina, Poa glauca, Rhodiola rosea, Salix reticulata, Saussurea alpina, Selaginella selaginoides, Thalictrum 

alpinum, Trichophorum caespitosum, Viola biflora  

Stevanović et al. 2009  



Hory balkánu 
• 5 arkto-alpínských druhů (3,6 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 3 pohoří 

(Pyreneje, Alpy, Balkán)  
Alchemilla glomerulans, Arctostaphylos alpina, Oxytropis lapponica, Rorippa islandica, Subularia aquatica  

• 1 arkto-alpínský druh (0,7 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 4 pohoří (Alpy, 

Apeniny, Karpaty, Balkán)  
Atragene alpina  

• 59 arkto-alpínských druhů (43,8 % celkové arkto-alpínské flóry v Evropě) – 4 pohoří 

(Alpy, Apeniny, Pyreneje, Karpaty)  
Alchemilla alpina, Alchemilla conjuncta, Androsace chamaejasmae, Antennaria carpathica, Artemisia borealis, 

Astragalus alpinus, Astragalus frigidus, Astragalus norvegicus, Astragalus penduliflorus, Botrychium lanceolatum, 

Campanula barbata, Cardamine alpina, Cardaminopsis petraea, Carex atrofusca, Carex bicolor, Carex bigelowii, Carex 

capitata, Carex juncifolia, Carex lachenalii, Carex lagopina, Carex magellanica, Carex microglochin, Carex norvegica, 

Cerastium glabratum, Chamaeorchis alpina, Corydalis capnoides, Cystopteris dieckiana, Draba fladnicensis, Draba 

incana, Draba norvegica, Galium triflorum, Gentiana purpurea, Gentianella tenella, Hieracium caesium, Hieracium 

crocatum, Juncus arcticus, Juncus biglumis, Juncus castaneus, Juncus stygius, Kobresia simpliciuscula, Ligusticum 

mutellinoides, Lychnis alpina, Minuartia biflora, Minuartia stricta, Pedicularis sudetica, Phyllodoce caerulea, Potentilla 

multifida, Potentilla nivea, Ranunculus glacialis, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga caespitosa, Saxifraga cernua, 

Saxifraga cotyledon, Saxifraga hieracifolia, Saxifraga nivalis, Tofieldia pusilla, Trisetum spicatum, Woodsia alpina, 

Woodsia glabella, Woodsia ilvensis 

Stevanović et al. 2009  



Hory balkánu 

Stevanović et al. 2009  



Hory balkánu 

Stevanović et al. 2009  

Komovi, Prokletije Šar Planina, Rudoka,  
Korab 

Durmitor 



Hory balkánu 

Stevanović et al. 2009  

Rila 

Pirin 



1) Dinárské hory  
2) Durmitor 
3) Prokletije  

4) Šar Planina  
5) Pindos  
6) Olymp  
7) Parnas  

8) Stará planina  
9) Rila, Pirin, Rodopy   
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Hory balkánu 
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Hory balkánu 



Josef velenovský 
1858-1949  

• 1891 Flora Bulgarica I–II  

• 2542 druhů, 158 nově popsaných  

• medaile sv. Alexandra  

• 1886 Beiträge zur Kenntniss der bulgarischen Flora  

• Janka (→ Jankaea), Degen (→ Degenia), Velenovský (→ x)  



Josef rohlena  
1874-1944  

• 1902 Beitrag zur Flora Montenegro (9 příspěvků)  

• 1942 Conspectus Florae Montenegrinae (Preslia)  

• jeho jménem pojmenováno 30 rostlin (18 z Černé hory)   



Dinárské hory 
• Dinárské Alpy, Dinaridy  

• navazují na jižní vápencové Alpy   

• Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Herzegovina, Černá hora, Srbsko (Albánie)   

• ca 700 km dlouhé a 90 km široké   

• většina hřbetů 1200-2000 m  

• často vápence a dolomity, krasové jevy (Dinárský kras)  

• typické jsou hluboké kaňony řek – Tara, Neretva, Piva, Morača   



Dinárské hory 
• nejvyšší vrchol – pohoří Durmitor (Bobotov Kuk, 2528 m)  

• HHL 1600-1900 m (bučiny, smrk, borovice, jalovec)   

Bobotov Kuk  



Dinárské hory 
1. přímořská vegetace (skály, chudá, pastva)  

2. horská vegetace (horské lesy, alpínské louky a bezlesí)  
Genista radiata, Juniperus nana  

3. kontinentální vegetace (bukové lesy a bory)  



velebit 
• nejvyšší vrchol Vaganski vrch (1758 m)   

• setkávání vnitrozemského a středozemního klimatu  

• 2700 rostlinných druhů  

• 78 endemitů  



Leontopodium alpinum  
• hory Evropy  

• vápenec  

• u nás dříve vysazován (Klínovec, 

Klíč, Rejvíz)  

Safer et al. 2011  



Leontopodium alpinum  



Rhododendron sp.  
Rhododendron ferrugineum  

• Pyreneje, Alpy, Apeniny, Dinaridy  

• listy celokrajné, na okraji 

podvinuté, nebrvité, na rubu 

rezavé šupinky  

Rhododendron hirsutum  

• Alpy, Balkán  

• listy kožovité, brvité, nezřetelně 

vroubkované   

• květní stopka chlupatá  



Degenia sp. 
• Brassicaceae  

• monotypický rod  

• objevena 17. července 1907 Dr. Àrpàdem Degenem (1866-1934, maďarský botanik, 

první podrobná studie velebitské flóry Flora velebitica – 2200 druhů)    

 

 Degenia velebitica  

• 50 lipa  

• endemit Velebitu, „nejvzácnější“ rostlina Chorvatska  

• dříve rod Lesquerella (Severní Amerika)  

• štěrbiny skal  

• 3 lokality  



paklenica 
• krasový říční kaňon  

• jižní část pohoří Velebit  

•  Anića Kuk – nejvyšší  chorvatská skála (712 m)  

• NP vyhlášen hlavně kvůli lesním formacím  

 Anića Kuk  Malá Paklenica 



paklenica 
Lesy  

• Querco-Carpinetum orientalis  

• Seslerio-Ostryetum  

• Seslerio-Fagetum sylvaticae  

• Polystycho lonchytis-Fagetum  

• Luzulo-Fagetum  

• Lamio orvalae-Fagetum  

• Lonicero borbasianae-Pinetum mugi 



paklenica 
• endemické druhy  

• Aquilegia kitaibelii  

IUCN Red List – DD, západodinárský druh, podobný A. bertolonii    

• Seseli malyi  

Aquilegia kitaibelii Seseli malyi  



paklenica 
• Tulipa sylvestris  

hlavně Středozemí, j. a jv. Evropa, trávníky, řídké křoviny   

• Daphne alpina  

hory Evropy, světlo- a vápnomilný, 300-2000 m, skalní štěrbiny, kamenitá půda  

Tulipa sylvestris  Daphne alpina 



paklenica 
• Globularia cordifolia  

hory stř. a j. Evropy, vápencové skály a stráně, do 2800 m  

lodyhy přímé a bezlisté, polokeř, větve poléhavé a kořenující  
• Globularia nudicaulis  

hory j. a stř.-j. Evropy, suché trávníky, pastviny, louky, vápenec, do 2650 m  

na lodyze jen několik přisedlých listenů, květy nahloučené na konci lodyhy   

Globularia cordifolia Globularia nudicaulis 



Paronychia kapela 
• dříve rod Illecebrum  

•  hory j. Evropy (od Španělska po Rumunsko)   

• skalnatá stanoviště, sutě, 1000-3000 m  

• nevýrazné květy, výrazné listeny  

Paronychia kapela 



Linaria alpina 
• 3 poddruhy (L. alpina ssp. alpina /1/, L. a. ssp. petraea/2/, L. a. ssp. filicaulis /3/)  

• hory střední a jižní Evropy  

• pohyblivé kamenité sutě, do 2800 m  

• oblíbená skalnička  

• Paklenica – reliktní druh   
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durmitor 
• nejvyšší vrchol Bobotov Kuk (2523 m)  

• silně zvrásněné druhohorní vápence  

• 19 jezer  

• od r. 1952 národní park  



durmitor 
• úbočí hor – bory (Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo)  

• jeden z posledních pralesů Pinus nigra (P. nigra ssp. dalmatica)  

• 1325 druhů CR, 37 endemitů, 8 jen Durmitoru   



durmitor 
• Gentiana lutea  

Apeniny, Alpy, Balkán; u nás vysazován; horské louky a pastviny; pěstován pro 

farmaceutické účely  



durmitor 
• Parnassia palustris  

s. a stř. Evropa, j. Evropa – hory, Atlas, Malá Asie, Kavkaz; vlhké louky, rašeliniště, 

prameniště; podhůří až hory  

Rosický J., 1888  



durmitor 
• Saxifraga rotundifolia  

 j. a stř. Evropa, Malá Asie, Kavkaz; horské lesy; u nás zplanělý, slovenské hory VU  

• Erigeron uniflorus  

hory Evropy, Kavkaz, Ural, arktické oblasti; nevápnité půdy, návětrná exponovaná místa, 

sutě; vkládán dětem do kolébky „proti zlým duchům“ 

Saxifraga rotundifolia  Erigeron uniflorus  



durmitor 
• kaňon řeky Tary („nejhlubší v Evropě“, 400-1300 m)  



Bjelasica, komovi 



Bjelasica, komovi 
• Dryas octopetala  

cirkumboreální oblast, hory Evropy a Asie (glaciální relikt); skály, sutě, vápenec  

• Aster alpinus  

cirkumpolární rozšíření, hory Evropy, Asie, Ameriky; skalnaté svahy; hodně poddruhů  

Aster alpinus Dryas octopetala  



Bjelasica, komovi 
• Dianthus sylvestris  

hory j. a j.-stř. Evropy, s. Afriky; skály, sutě, do 2800 m; variabilní druh → subspecie  

• Papaver aurantiacum  

hory j. a stř. Evropy; skály, sutě, do 3000 m, vápenec i silikáty  

Papaver aurantiacum Dianthus sylvestris  



prokletije 
• Albánské Alpy, Malsija e Madhe  

• někdy součást Dinárských hor  

• leží téměř napříč Dinárským horám (od JZ k SV)  

• severní a severovýchodní Albánie, Černá Hora, Kosovo   

• vápence a dolomity (sever a východ břidlice)  

• skalnaté hory, bizarní hřbety, rozsáhlá kamenná pole, suťoviště, četné kaňony, kary, 

trogy, morény  

• nejvyšší vrchol Maja e Jezerce (2694 m)  

• nejvyšší stálé firnovisko – 1500 m (Veliki Kotal)  



prokletije 
• lesní hranice ca 1700 m  

• 1611 druhů rostlin, 50 druhů je (sub)-endemických  

• typické jsou pestré alpínské louky  



prokletije 
• horské lesy  

• Fagus sylvatica, Abies concolor, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Populus tremula, Acer 

pseudoplatanus, Picea abies (jedna z nejjižnějších lokalit v Evropě), Pinus mugo, 

Pinus heldreichii (karbonáty), Pinus peuce (silikáty)  

Pinus heldreichii Pinus peuce  



prokletije 
• alpínské pásmo  

• Seslerion juncifoliae, Oxytropidion dinaricae  

• Aster alpinus, Leontopodium nivalis, Dryas octopetalla  

• Gentiana lutea  

• třetihorní relikt Amphoricarpos neumayeri  

• třetihorní relikt Forsythia europaea (jediné místo v Evropě, kde roste)  

• Petasites doerfleri (vrchol Jezerce, endemit ČH, Albánie a BaH)  

• Lilium albanicum a Viola ducagjinica (vrchol Radohimës)  

Amphoricarpos neumayeri Petasites doerfleri  Lilium albanicum 



Skadarské jezero 
• Scadar lake, Scutari lake  

• největší sladkovodní jezero na Balkáně (ca 360-530 km2)  

• západní úpatí Prokletých hor   

• Trapa longicarpa subsp. scutariensis (=Trapa natans)  

• Quercus robur subsp. scutariensis  

• Fritilaria gracilis (balkánský endemit, polymorfní okruh F. messanensis), Crocus 

dalmaticus, Edraianthus tenuifolius, Ramondia serbica   



Šar planina  
• Makedonie, Kosovo, Albánie  

• téměř 100 km dlouhé  

• nejvyšší vrchol Titov Vrh (2747 m), zaměřen až v roce 1953  

• břidlice, vápenec  

• HHL 1700 m  

• typické jsou vysokohorské louky a pastviny  

• největší území kompaktně pokryté pastvinami na evropském kontinentu (550 km2)  



pindos 
• meridionální hřeben – „páteř“ celého Řecka (plošně největší pohoří Řecka)  

• délka ca 160 km  

• nejvyšší vrchol Smolikas (2637 m)  

• do 1200 m rod Quercus (Q. ilex, Q. coccifera, Q. pubescens, Q. conferta), Pinus 

halepensis  

• do 1950 m Abies cephalonica, Pinus nigra  

• nad 2200 m pásmo xerofytů  

• NP Pindos – Abies cephalonica  

(jedle řecká nebo kefalonská)  



Parnas a olymp  
• sídla bohů, symboly můz a básnictví, na j. svahu Parnasu – delfská věštírna, Olymp – 

sídlo boha Dia 

• Parnas – Korintský záliv, Lyakoura (2457 m)  

• kary a morény, nejjižnější stopy po horském pleistocénním ledovci  v Evropě  

• Olymp – Soluňský záliv, 2917 m (Mytikas, nejvyšší hora Řecka)  

• vápenec, východní svahy – kuželovité věžovité formy  

• do 2300 m lesy, převážně rod Pinus (P. nigra, P. leucodermis), navazují na pás 

makchií  

• do 2600 m keře, Juniperus oxycedrus  

• nad 2600 m výrazná alpínská vegetace  



Parnas a olymp  
• Olymp  

• endemity: Jankaea heldreichii /1/,  

Campanula oreadum /2/,  

Brassicella nivalis,  

Aquilegia amaliae /3/ 
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Bulharské hory  
• Stará planina  

• předěl mezi povodím Dunaje /Černé moře/ a Marici /Středozemní moře/  

• vrcholy oblé, travnaté, vysokohorský reliéf ojediněle   

• nejvyšší vrchol Botevov štít (2376 m)  

• dříve nazývána „Balkán“  

• Růžové údolí (produkce růžového oleje)  

• součástí pohoří Vitoša (Černi vrh, 2290 m; žula)  



Bulharské hory  
• Rodopy, Rila, Pirin (rilsko-rodopský masív)  

• velehorský charakter (modelace v pleistocénu)  

• krystalické horniny (trácko-makedonský masív)  

• sedimentární horniny z druhohor  

• údolní ledovce byly až 12 km dlouhé  

• nejvyšší vrchol Musala (2925 m), „Muss Allah“ = Alláhův trůn  

• rozhraní mezi středozemním a vlhkým kontinentálním klimatem středního 

Bulharska  



Bulharské hory  
• Rodopy, Rila, Pirin (rilsko-rodopský masív)  

• poměrně dlouho neznámé hory → Rilský monastýr byl ušetřen zničení  



Rila  
• thrácký jazyk – „hodně vodné pohoří“  

• typický velehorský ráz  

• ca 200 jezer  

• žuly, ruly, krystalické břidlice  

• stálá firnoviska  

• od r. 1992 NP  

• srážky kolem 2000 mm za rok (80 % sněhových)  

• průměrná únorová teplota na Musale -11,6 °C, srpnová 5,4 °C  



Rila  
• východní Rila: hřeben Musaly  

• 12 z 18 vrcholů nad 2700 m  

• jezero Musaly, Ledové ezero – nejvýše položené jezero Balkánu  

• střední Rila: hřeben Skakevce  

• Ribni ezera, Smradlivo ezero (největší ledovcové jezero Balkánu)  

• severozápadní Rila  

• Sedm rilských jezer  

• jihozápadní Rila  

• lesnatá část, nemá alpínský charakter  



Rila  
• endemitické druhy   

• Primula deorum (prvosenka boží, popsána Velenovským)  

• Rheum rhaponticum 

• Alchemilla pawlowskii 

Primula deorum Rheum rhaponticum 



Rila  
• Gentianella bulgarica  

endemit Balkánu, Rila, Pirin (celý Balkán);  trávníky, louky, pastviny, do 2800 m; popsán 

Velenovským (Holubem)  

• Oxyria digyna  

arkto-alpínský druh, cirkumpolární areál; skalní štěrbiny, výležiska, sutě, silikáty; jedna z 

nejseverněji rostoucích rostlin vůbec  

Oxyria digyna  Gentianella bulgarica  



Rila  
• Gentiana frigida  

vých. Alpy, Karpaty, hory Balkánu (SK NT); zpevněné sutě, kamenité hole; až subnivální 

stupeň  

• Salix herbacea  

Gentiana frigida Salix herbacea  



Geum sp. 
Geum montanum  

• hory j. a stř. Evropy (ČR C2) 

• bez výběžků  

• listy zpeřené, lístky nedělené, jen 

zubaté  

Geum reptans  

• Alpy, hory stř. a j. Evropy (ČR x, SK 

VU)  

• dlouhé kořenující výběžky  

• listy zpeřené, lístky 3-5 dílné  



Geum sp. 
Geum bulgaricum  

• balkánský endemit  

• Bulharsko, Albánie, Bosna a Herzegovina  

• alpínské louky, sutě, vlhké skály, vápenec  



Pirin   
• krystalické břidlice, žuly  

• nejvyšší vrchol Vichren (2915 m, mramor) a sv. svahy vápence a dolomity  

• 176 jezer   

• vliv kontinentálního klimatu a vlhkosti Egejského moře   

• od r. 1962 NP   

• letovisko Bezbog  

• nejstarší strom Bulharska Bajkušova Mura (chata Banderica, 1300 let, Pinus heldreichii)  



Pirin   
• severní Pirin  

• nejvyšší vrcholy Vichren a Kutelo mramor, zbytek žuly  

• centrální Pirin  

• nižší hustě zalesněná část  

• jižní Pirin  

• nižší hustě zalesněná část  



Pirin   



Pirin   



Pirin   
• endemitické druhy  

• Papaver degenii (Pirin)  

• Erigeron vichrensis (Vichren)  

Papaver degenii Erigeron vichrensis  



Pirin   
• Rhodiola rosea  

původně rod Sedum; cirkumpolární areál (arktický-subarktický), ČR – C1; skály, sutě; 

léčivá až „magická“ bylina  

• Salix reticulata  

Rhodiola rosea  Salix reticulata  



Pirin   
• Myosotis alpestris  

hory Evropy, od nás údaje mylné, historicky polská strana Krkonoš; hole, skály, sutě, 

vápenec  

• Pinguicula balcanica  

endemit Balkánu; rašeliniště, vlhké skály, živinami chudé půdy  

Myosotis alpestris Pinguicula balcanica 



Bulharsko jinak 



Další zdroje 
• http://www.greekmountainflora.info/  

• http://www.visit-montenegro.com/ 

• http://www.bgflora.net/index_en.html/ 

• http://www.skalnicky.cz/komovi.php 



Díky za pozornost 


