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Synantropní rostliny ze středověku Sezimova Ústí (jižní Čechy) 
Synanthrope Pflanzen aus dem Mittelalter von Sezimovo Ústí (Siidbohmen) 

Emanuel Opravil 

0PRAV JT, E. (1D72): Synantropní roRLlin .v zu RLi"oduvi'iktt RPzimnva Ú s t,í (jižní ( 'ech y ). 
[Nynant.hrope Pflanzon an;) d em l\lit,tPl f.t li.< ' r von Rozirnnvo l Í Rtí (Rliclh<il1m c 11). ! 
J>rns lia , l'ralm. 44 : 37 4fi . - In d 0r A rlwit- s ind_ di o hrg cbni ;.;'-W d nr paliiohoh:111i sclwn 
Analyson von Ra men UJHl Fri,il'liLl'n drn· Hwkrn,lpflanz<~ ťl urnl l JnkriittL(' I' zt1sarnnwn
ge fasRt. Dio Piianzen kon11nt ~11 aus d c' n a r cl1ii-<Jlogisc]wll J<'111Hlon in Soz im()\·o i ) s t.í und 
dati<:>nm ans dmn l 4. ,Jh . und B og inn <lne; 15. Jh. Sio s in<l pl1yLo zi_inulngi1-;ch k ltiss i
fizi ort urnl ns Rind WA it-e r Hen1nrk~ru;( ' ll 'liber ihrn nrchii.(1hofaJ1isn hc n FtL~ tdc a 1i s dm· 
T suhochos lm.vakc'i buigcfiigt. - - U~oqraph1'sches Insti t,11 t der T schechoslowa!cischcn 
Akademie der l:Vissenschciflen , Náclrri„': n-í. o/,:ru h :.! .9. 07)(1.na,, T8dwcho8loll'rikei. 

Známost d ata zrncení 8ezirnova Ú stí a oh r ož.cní poslcclní ltl' '.1.:dstavěué 
plochy v místech Rtf'cdovókého pl'e<lměstí nyněj šími stavebními úpravami 
pr"ispěly k realizaci jeho archeologického výzkumu. 

V husitských válkách opuštěné a ze Rtrateg ických dú vodů v r. 1420 znjčené 
středověké rněRto ztrntalo dlouho pustó. K intenz.ívn0jšímu znovuosidlování 
CT(~ Š lo až, v rn. st;>L ~!{;c-HTJiJR ct al. ~ f)() ,l) . v I'. J n~2, b},l z_ah~jen ,nrchc?logi~k.~ 
\'yzk um ve zbyvaJLCa dmn td vohrn a nczastavene cast1 byvalebo predmest1 
Nového .Města. Již během prv11ích pófa let trvání výzkumu se podafi lo odkrýt 
11(~kolik ob:j oktli , pfováfoě Rtudni , jejicM, výpli\ byla podrobeua též; archeo
hot anickým rozborúm. Vedle četných nál<ť7. Ů sem en a plodů lesních dřevin 

' a velké spom;ty <li"eva (01'RAVIL I ~)70a) hyJa zíslo.ína bohatá kolekce semen 
n plodů bylin převážně rumištního charakteru a plevelných rostlin. 

Lokalita se na,chází na levém břehu i"eky Lužni<'o n Se7,imova Ústí, na 
okraji inundační plochy. Ze situace některýd; ohjektú, zvláště jejich sklepních 
(-:ústí je zjevné , že v době před zánikem trpělo sídliště povodněmi a kolfoánim 
hladiny spodní vody (l-t1m-rrER 1967). Výsledky výzkumu prokazují relativně 
hustó středověké osídlení Nového l\1ěsta. Vedle vlastních obytných domú 
:j sou tam hojně zastoupeny _fomeslnické provozovny s pHslušnými prostorami 
(byť nevelkými), sloužícími jako dvory: na n ich byly studně, pece apod. 
Zkoumané sídliště bylo pi"edměstim, v němž se zdržovalo mnoho různých 
řerncslníkú, a které bylo již v bezprostředním kontaktu s okolním pi"írodním 
prostfodím. To se také projevilo v charakteru a složeni analyzované květeny . 
Múžeme totiž předpokhídat těsné sousedství polních a zahradních kultur. 
pravděpodobně okopanin a blízkost pobřežního lemu řeky Lužnice , ovlivňu
jící skladbu společenstev zarůstajících okraje cest, chodníků, méně frekven
tované partie dvorů a pustá místa (odpadní skládk:y). 

Analyzovaná semena a plody pocházejí z výplní studní a různých jímek a 
jejich druhové složení se podstatně odlišuje od nálezů deposit obilek a se
men kulturních plodin z jiných objektů. V těchto byla semena plevelů v malé 
příměsi a vesměs jen segetální druhyl). Ojediněle se obilky, semena a pluchy 

1 ) Určov}ínírn vzorkú obilovin F>P zabývá ing. Z. Tempír ze Zemědělského musea; pfodběžné 
vý1>lcdky jeho analýz zvd°'f:j nili Hn1H.rt~ KA, ]{,rcHTKrt et SC\rnT,.\NKA Hl66. 
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Tab. l. P.fohled zjištěných druhů 

Bidentetea tripartiti Tx., LoHMAYER et l'REISING in Tx. 1950 

A Lycopus europaeus L . 
A Persicaria hydropiper (L.) 0PIZ 

Ghenopodietea BR.-BL. 1951 

Ar Ghenopodium hybridum L. 
A Chenopodiwrn album L . 
Ar Chenopodiwrn polyspermum L . 
Ar Lamium purpureum L. 
Ar Lamium amplexicaule L . 
Ar Stellari'.a rnerlia (L.) VILL. 

Ar Thlaspi arvense L. 
Ar Setaria glauca (L.) P. BEA.UV. 

Ar Atriplex nitens ScnKUHR 

A Atriplex patula L. 
Ar Urticci ure11s L. 

4 tvrdky 
1 semeno 

10 semen 
312 semen 

1 tvrdka 
4 tvrdky 
1 semeno 
2 semena 
2 obilky 

14 semen 
6 somen 

l t! nažek 

Artemisietea vulgaris LoHMlCYER, PREISINO et. Tx. in Tx. 1950 

A 
Ar 
Ar 
A 
A 
A 
A 

A rctium tomentosum 1\'In,r. . 6 nažek 

Ar 
A 
Ar 
A 
A 
A 

Leonurus cardiaca L. 
Cirsinm vu lgare (SAvI) Anw-RHAW 
H eracleum sphond,ylium L. 
Ciw11lmlus baccifer L. 
Torilis japoniw (HouTT.) De. 
S olan um dulcamara L . 

Plantagúietea maforis Tx. et PREISTNG in Tx. 

Polygonum a.vicillare L. 
Taraxacum officinale WEIJ. 

Cichon:um 1:ntybus L. 
Potenl'illa anserina L. 
Ranunculns repens L. 
Ritmex crispus L. 

Secalinetea BR.-BL. 1951 

Ar Agrostemma githago L. 
Ar Cyanus 8egetum LAM. 

Ar Ualeovsis tetrahit L. 
Ar r· iola arvensis M Ulm. 

A Acetosella vuluaris (KocH) FoFRR. 
A Ofrsiwn arvense (L.) Scor. 
Ar A ethusa cynapium L. 
Ar UaleOJJSÚ; ludanum L. 
Ar J..Yeslia paniculata (L.) DEsv. 

I tvrdka 
2~ nažek 

2 nažky 
1 semeno 
1 nažka 
5 semen 

1950 

5 somen 
l nažka 

11 nažek 
1 nažka 
1 nažka 
3 nažky 

2 semena 
2 nažky 

31 tvrdek 
3 semena 
4 nažky 
3 nažky 
3 nažky 
3 tvrdky 
1 nažka 

Druhy pruvo<lní nebo z fragmentárnl'i vyv inutých Rpolečonskv 

A 
A 
A 
;\ 

A 
A 
A 
A 
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Acetosa pratensis MILL. 1 semeno 
Carex cf. acutiformis EHRH. l měchýfok 

Garex cf. ripnria Curt'.Iť. 1 měchýfok 
Potrntillri f;,rqentea, L. 3 nažky 
Ranunr:ulus acer L. 1 nažka. 
ScÍ1'Ji''8 .<Jili:aticus L. 
'l'rifolium cf. rr:,pens L . 
Urtica dioica L. 

3 semena 
I somono 

51 nažek 

druhy okopanin 
(hlavně svaz Eupoly
gono-Chenopodion 
polyspermi) 

rumištní druhy 
(svaz Sisymbrfo1~ 
officinalis) 

nitrofilní společenstva 
poblíž lidských sídlišť 
(Euorction) a pobfož
ních houštin 
(Alliarion příp . 

Senecion) 

plevele teplotně méně 
náročné , silikátové pod
klady (hlavně Avaz 
A phanion arvensis) 

náročnější druhy svazu 
Caucalion lappulae 



Pokračování tab. I. 

Blíže nedeterminované nálezy (zlomky apod.) 

cf. Arctium sp. 
Atriplex sp. 
Oarex sp. 

Ohenopodium sp. 
Fragaria sp. 
Galium, sp. 
cf. H eracleurn sp. 
Polygonurn sp. 
Potentilla sp. 
Ru,mex sp. 
Viola, sp. 
Daucaceue 
Viciaceae 
lndotorminata 

Kulturní plodiny 
?Ef Papaver somnderum L. 
'?Ef Pam:cum miliaceum L . 
Eg Triticum aestivum L. s. str . 

Eg Triticu.ml aff. compactum HosT 

111 U8C'i ( dot. Z. PILOUS) 

Amblystegium serpen.<: (H:imw.) BR. eur. 
Bryurn cirratum Hor. et HORN". 

Oeratodon purpureus BRTD. 

Eurhynchium swartzii (TURN.) WARNST. 

Hylocomiwm splendens (HEDW.) Br. eur. 
Hypnum cupressiforme HEDW. 
I;eptodictywm riparium (HEDW.) \VARNST. 

]V[ nium margúuitum PAL. de B. 
ScMstidium apocarpum (HEDW.) Br. eur. 

I nažka 
1 semeno 
8 semen 
8 měchýřkú 

13 semen 
5 nažek 
I nažka 
1 nažka 
I semeno 

:19 nažek 
I semeno 
3 semena 
I nažka 
I semeno 
l semeno 

3 semena 
2 obilkv 
l obilk~ 
(zuhelnatělá) 
I obilka 
(zuholnatolá) 

převážně ubikvisti 

kulturních plodin objevily i ve studních: zuhelnatělé se tam dostaly asi v 
dtrnledku požárů, nezuhelnatělé mohou pocházet z rostlin náhodně vyro
stlých v okolí jako ergasiofygofyta. 

Přehled nalezených druhů (byliny, mechy) 

V následujícím přehledu (Tab. 1) jsou zjištěné význačné a charakteristické 
roztř'íděny s přihlédnutím k jejich fytocenologické valenci. Zkratkami druhy 
je u cévnatých rostlin označený charakter synantropie ve smyslu práce HOLUB 

et tTTR,-\SEK (1967) : Ar - archeofyta, A - apofyt~ , Eg - ergasiofyta, Ef -
ergasiofygofvta. Fytocenologické jednotky .isou podle systému HOLUB et al. 
(1967). 

Poznámky k výskytu jednotlivých druhů 
(Některé charakteristiky jso u jodnak podle Obordorferova klíče L UBERuORFER 1962], jednak 

1Jodlc údajú shrnutých v pfohledu čoskoslovonských fytocenologických jednotek [HOLUB e t al. 
1!)67]). 
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A cctosa prcitc111·;is Mn,1.. , luóní druh chal'aktcrizujjcí zpravidla již mírné kyselé a živinami 
chudší púdy, byl v núlezc~h z př-cdm(·sU SPzimova UsU jen nopatrně zastoupený. 0j<xlin6lo se 
mohl vyskvtovat i v synantropních společenstvech. V maló pl-íměs i se objovuj í jeho nažky ve 
všech stúldov(qzých nálezech. 

A cetosclln 1·ulg(/,ris (l\:.oc11) FnťRR., aprif"_vt charakterizující zpťavidla chudó pí~;;i'!ité pt"Hly, se 
vyskytuj<' vo většině sti'('duv(·kých ru'tleY:l:i. (·asto Vt'lrn i hnjHtl (napf-. Opavrt . 0PRAVJL l!)(i! la). 

Aethusci cy11(1,pún11 L. je vnlmi stn.l'ý ttrf'heofyt (např·. hA l'P l!)()J ), uúro(~nt·jší na teplo a živiny: 
nálezy jeho na7.ek jsuu u nás vdrni vzácnó, Twj sh1 rší rn'tle z sr· klacln clo dob.v bl'ouzo\·( --- Olomouc 
(0TRU1L-\ ] D2~') : v maJeriúlu z clo by i'ím :-:kó je znúmý z Hn11ic u H olci':nn1. (01'ItAVIT. l 070c), po 
jedné rn1žec Li.do nalozuno V<' stl·P<lovóku Opavy (Ol 'R -\.VlL UH) :"írt) a O s trnvy (OL•H1\v11, l\Hi ·tb). 

Agroste111nw githago L., typický sf'g:ctální archoof.d, vysk.\'tuj<· s<' vo s p•ll\'t'<-' rrnt·.v<'eh rurnii'.\tr1ích 
rostlin je11 zcf'la náhodu(·. Prot.o také v a rc·áln zkonma11M10 pi"0dmt',.;1 í s1• s .!drn sPrneuy sot.kú,·Anw 
jen v zásobních dPpotcch obi lovin, kn,m se> d ostnl jako pi"ímt·s ph .i".iich ~< klinti. l'roto ve sth>do
věkýd 1 rnílczl'eh bývi't častý v odpadních jírnk1tcl1, rlo kt .Prýe h sri odbn7.ovah- v?íf'chny podoh11{· 
pi·írntls i a zneč i š tění sklizených plnclin (napf. někte1'6 opa\'skó nákz~.- 01 ·1-t .\.VlL (l !Hi5n). :-'fojl'n v(~ <';.; 
koslovonsku, a le v celé sHední Evrop(• pati"í scrnnna koukole k rn·jrozMl·f'nt'jším dl'uhúm v hi s J·.o
rickýeh i ph·<Lliistorických obj l'kt•~eh (čú.stni'·ný p i"oh l<'d KNÓRZEH IHG7, \L rn'1s 01 ·R AVIL Hl70). 

Arcti:11ni tome11 tosum "\ltLL., apo[yt. hojntJ se v:••sk.vtující v drwšních nit?·olJ.lních rumišt.níeh 
8p okcTnsh·0ch, 1wbyl do :-; wl wt Ú7. ťfflÍ našeho stát u ve fosilních nálezech zazrn),monán. 

Atriplr.r nitcns ~CILKl'Irn. , o:-;icllujíní i'·crstvl°' zalofr11ó ,,]dádk.v, jn poclo lmti jaku následující 
druh rn\.rnčuý na živin)' · f'atf'í k í·íclk)'m nákzúm n njl' n n 11{1s aloi v Ho 11 sod ních wmích. Ojnd in č~k 

b yl zji;'.;t{·11 i v pl'eclhish•r iekýe h nál f'z<'ch, z území rrn ".:Pho :-: 1Ú.t ll .i<' za1 írn zmí.;11ý jen z 11{1Jwlikr1 
st.I·edovť·k\·ch ]()kalit. 

A. ]Hrtufn L. pafrí k hojHt':\i í so vyskytujíeírn dr1thúm rumišh1íeh " pnlob'us1 m ·, (·ash) vytváH 
sum· i;-: lr p orost.v na zaplavovanýeh hř·oz ích u \·ótšfch vodních tokú. Z ťtzc1n í m12'.:cb11 st ÚL u je znám~· 
j<·n z 11t'kol ika s1 i·eclnvf'kých loka lit. 

Carr.c cf. acut!fornl'l:s E1m11.. hojuý drnh nn ::í ich rnrit~:'Llú, v.\·skytující ::;;u i v pl-ílrnp(' Ch, kolrnn 
pntokú aprnl. V ob(·asnt: za.p lavo va ttC:rrt ukolí ~1steckól1 0 pfrdmóstí h .vln. tat1 1 o ~; t(·i<'I' ji s16 hojrn't. 
podrJbrH'~ jaku rn'ts lPdujíc í druh. 

C. d. ripciria. CcnT. podobnó jako pl·r· ll<~hozí <lruh mohla pro,.;lio;•chiidvírn vocf 11Í<~ li pl·ílwpú 
pronikat clo tčsn ó bl ízkost-i lidských s ídlišť. 

Che1vJporliurn album L.; kosmopolit, johož c:emena se vyskytirj í j ak v nr<:lr00~0µ-i<'kýf'11 ol>
jok1 rch od nejstarších dob tak i v aluviálníeh sedimentech, je u nás známý z rnn()ha nak1,išť. 
Velká produkce sern.en a možnost jojinh zužitkování (t óž li s t y na špenáty a polh·ky) joj Hl ·aví 
v sy11antropní kvčt.oni'J na zvláštní místo, neboť mezi c.livoce rostoucími nwrlíky a lelw dan1i 
zaujímá význačné posiavoní \ ' O sběrném hospndáfství člov<"ka. V tomto smóru jBnn nčktorú 

Tah. 2. 

Býčí skála, jcskynť· 
Březno 

Dolany 
Hostom ict
Klohoukv u Brna 
1\fo<l lcšo ~i cc 
Nitra 
Nitrianský Hrúd()k 
Olomon« 
Opava 
Opava, 
Opava-Katchnk.\· 
O strava 
Sezimovo Ú s tí 
Šarovce 
·Úvalno 
Velké Hoši icf' 
Volevčice 
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Chrnoporf ium aJIJ11111 L. na území ('cRkoslnv<:nska 

Počet semen 

hoj nt 
hojrn'\ 
i'-\ 

:~ 

hojn () 
10 
103000 

+ 
n 
2 
7 
2 
hojnřo 
;")() g 
150 

huj11ó 

Stái'í 

halštat 
stěhování nármlú 
pi"l->Cl r. 1437 
středovók 
slovansk<\ '! 
haEitat 
st. ř·<:dovf•k 

doba bnmzuvú 
doba bronzová 
l:L -- 14. sto lntí 
Hí. st.o letí 
noolit 
13 . - 14. Hto J<.t Í 

přod r. 1420 
s lovanské 
halštat 
dnha bronzov::t 
J :3. století 

Auto!' 

T1rn1·í r~ l!Hi l 
T t~MPÍR l!Hi8 
13 m-tr A N et, al. 1962 
Ni_i_;l_j\\'E[Li '~l-t 1905 
T.t<;i\1l' ÍR ] !)68 
Kr, 1<;ČKA 1!)41 
T E:Ml'i f{, JH69 
T l •; Ml'ÍR ] !)(1!) 

0Trtr'BA ] !)28 
01'1-tAVH, l!l6Ha 
OPRAVIL H)64c 
TEMJ'.ÍR 1HG8 
0l'J-tAV1L l!)(i4b 

0PRA VIL hoc loco 
T KVTPÍR 1!)6!) 

KUHN in P .·\VEL(~ ÍK l!WO 
01'.RAVlf, 1 !}65c 
OPRAVIL l!J6!)b 



n(ilt\Z.Y r:;emon na území našeho státu volmi významné (iiapÍ'. 8arnvco a další). V tab. 2 je pfohled 
j 1,!io nálozú z území Československa. 

Ch. hybrirlum L., arc11cofyt pr:w icldně se vyskyt.ující !la všech sLfodovókých lokalitách, 
z ť1:;:cm í uašoho státu je známý t/'Ž z dnhy bronzovti. V žádnérn mílozu vf'lak nedosahuje včtšího 
,,n:-; (,o npo11í. 

('h. polyspcrrn1un L., fl,rchoofyt, vyHkytující sou núf.\ jiií, <Hl ncoliLtt: v někt0rýcl1 st1·cduv0kých 
1t ''t li\7.f'd1 clo:-;a]1ujo vy:-;okf~ho zaRtonpf'nÍ. Častý jak na r11miš1 ínl1 hd~ lilavně v kuÍi u.rú.ch okopanin. 

Cichm·iwn i11tylms L., archoofyt lcnmjící komunik,1cr~, pat.U k0 vzácným 11 á l<·zům v 111 lado
l1f il()nf'll!1Ích ntrt!{>riiilnch. ~l <' dnn, nažka jo známá z naš()}10 ÚZ(\JnÍ z () :-;I 1·rw.v (<lJ>rtAvrr. 1. c.), núloz 
,·ť ·t ~:ího pu("t,u 7. ťi :-;( í lze pnitn oznn/·it za C'lrnraktoristic]'Ý pro zaniklú pt'('(lrnl-:-;j í a j<~l10 llojbližší 
okolí. 

( .' irsium orur.11.<:e ( L .) :-:lcol' .. houžuvnatý plevel, podílející se svo u út•a:-;t í vo všech pl nvo lných 
" lH1h•t• ( •11stvc(~l1, bý\'{L č· a:-;t.o pi"irnÍŠPn v nálezPch R('mon z arcl1cologid ýcl1 "lijckt.ť1 si<"' jnó jako 
,. aluv i<'dních scdirn mdeclt (uapl-. rm OsLravsk u, K N1,11r.ovA in F1~JFAH. ('{-, al. HJIJ5). J<'llll i"azení 
v JLl>\'l'jších prn,cfch (S c r-1or.z UJGO aj.) Hll'Zi apofyta Sl\ zJÚ podle fosilnícb dukladů zncla oprÚ.vněné. 

(' . r111qore (R AVI) Amv-~HAW, výzriul:ný archollfyt v{tzaný na s polcl':c11 stva n1rništ,11íl10 cha
rak l •' l'lt , so vyskytuj o v nťifozoch zo zauikJ{\110 p[·cdmč·~U r<"'ln.1 i vně vohoi hojně a p nd t rhuje vý
raz111\ <"haraktor tehd·>jšílw prusti"cdí; pi-i hodnocm1í jeho prudukcr~ plo<lC1 n, jejich 118.lezú ve 1·os ih1í.r1 
:-; ln.vtt _io tl"eba pi"ihlížot k t.umu, ž r ~ v úlmroch pehúť·ťt vlivem parazitujících hm,·zích larťV <lospívá. 
rn1111l ;cly jen rnalý puč:ot na;;ek. Dosud byl u u ús zn,,,, 1mrn0 11 An llj(•clinělý rn'dc'z vo V ul<•v(:icích 
((l1·1uv11. l !l:i\!!J). 

Cw·u /1rrl11 -'.l bu.1;clfer L„ a.poryt. t·asti:'iji'.;í v pobi"ožních houŇ 1 in ~'Ll'h ti) pl (' i ;'.; í1 ~ h r;hla:-: 1 í, hývú ř·asL<> 
vtru11šuný vo spuloče rrnt voch rurni š t·ních ploch. U n :'t:-; jej zaznamenal jiií, 0TJWBi\ ( I ~12~) od Olo
lllOUCf' z dol ly bronzov1\ v m'ihw,Pch zn sti"cdovi:'Jk~rch 1 11i:'~Ht o-; r· v rnnló pl·í1nt'Hi obj('VI• jo 11a všech 
lfllrn,lii i't eh. V uómockých a polsk ý ch núloznch je 1n1rnl wrn vzú.cnl>j;'.;f. 

seqelv11t L ,\ ~T., výzrnL(~uý f:\('g(1h'il11í n.rch(~nf'y1 , ('a:-;1 '' V•' :r.nnh11''111 m11t1 ž:-:h· í provázr:jící 
n /1.ir!zy obiluvi11 od d o by JH'llli1·. iC'lz('\ až. <lo :-:t [·f'(l() vi:'•kn. <>jr>ditH'·I(' cw v_y:-;k·'' t.uj e tak{J VP 

s pllkř«'11 s t Vl'ch n1dodd1"1, jak múžcrn(> př'n<lp1Jkládat i pro úst ('nkú pi<'dmt's l í. 
U a f (' O/ISÚi ltulunum L„ n1ón(1 ča:-;I ý nrnlwofyt nún)ť·. 11č1_ji'.;íc:h P')'/,adavkú, vz:ícnt1 sn v,vHk,vtuju 

i vo fo Hil11ích nálezech; 2 1..vrclkv byl\' nalczc11v ve s tfodov6Jn'reh vrst.v{~ch sídlii';tó venkovskr'iho 
diarak11Tn v Ostravě (O!'liAvn: UHÍ4Í1). · • 

G. t r.tral i:it L., méně nároťmý archeofyt, hojně se vy„k:vtující v polních kult.tu«í.ch podobn ó jako 
trn, rnmištích a jiných pustých místech: obvyklý ve st.{'r)dov(Jkých náleu'ch, z {izomí našeho st.ti.t u 
známý i z doby bronwvó z Olomouce (OTRlTBA Hl2S) ft Meclova- HJ·czí (OYRAVTL J Hú7). 

J-frra.clev111, s71 /iond_11lium L .. apofyt rozšífoný na lukách i v pHkopcch, v lomech luií.ních k s l1 
a 111•d.; vr~ f oo-;i lní<"h n;í.lczcch Sf' V_\'skytnj o jen zcela oj0rlint•l1'. l'\n :f.k\- z ústcckr'·l10 pÍ'f'<hrn\.;( í pal i'Í 

k prvním 110locPn11ím ni'Llezúrn na úznn1í našoho ;.: tátn. 
f ,ami1;111. 0111;ile.1"icaulc L„ rostlina poněkud nó. 1·nh1ój :~ í 11n t,npln. na polích a v zahr:adáeh dos1 i 

roz.Ň íi"(má; acbyln, <los tlll v naš ich archeobotanif~kých nálezťeh zj iiitěna. 
L. J?urpurP.1Am L •. , mnuhorn hojntJ j Ř í nnž. pl'·oclchozí druh; pfos i·o alo prtlř'í v archeobotanid<ých 

n(dPZ<'('ll ke vzácnť'• za,;.;toupený m pl·odstavitelúm p lovn ln ?1 :1 r11mii'.d-,ní květeny. U uás dosud nebyl 
lťn1 () druh v arclwohotanických nálezech zaznarnernín. 

J,eonunui co.rchaw. L., ard~oofyt, používaný rovněž jaku lét,ivá rostlina, byl u nás nalezen jen 
V(' Volevěi(' 1.ch (OPR'\VlL Hl69b); rovnt'ž v soth-mduích zemích jso u nál ezy jeho tvnlok v archeolu
g i ( ~kých obj ekk(•h vr'lnti vz:Í.cnó. 

f,_11rnpus euro11ac11s L., apofyL ón:-;t,ý v holncen n ích núkzech jak v fl,rcheo logických objoktech 
tak i vn tluv iolac ns t,rinníd1 sediment.och. Hoj ný v pobfožních porostech lrnl0m votlních toků, 
v pi'íkop\Jeh apocl. ·v tab. :1 je pfohh~d joho ná lnzú na úzorní našeho f.:tútu. 

Neslia 710.11.irulafo, (L.) J)gsv., tircheof.vt. ro:-;tlina náročná na živi11y, (·n..-;li:'!j;;í v toplejších ob 
lastnch. Dosi i Jiojn t• v opavském a ost.r·n.vsk óm st.ř'ulnv(Jku (01'RAYI 1, 1!1G4b. 196Ga). Ojcclinělý 
mí.lez z lÍstí nazna(~ 11je, 7,n so tam vyskyt.ovala jc\n zl"ídka. 

]>crnica.rirt hydrnpiper (L.) 0PIZ, d!'uh občasJLČ zaplavovaných pobi'-cžníeh porostů a p l(:ve l na 
\']hk\rf'h pnlích v inunrla(·ních oblastech; v archeologických uhj ektceh HO vyRkytuje zř'ídkakdy 
a jP11 v rnul{Jrn počt.11. 

l'olyqonnm a.-oiculcirn L „ n.rchcofyt. č·a:-:t,o př'imíšený v náloz<'ch z archnologických objektú; j<'ho 
pyl so objevuje i v mladších vrs!.vúch rašel inišť. V Ú8teckém r5fodrněstí se patrně vyskytoval. 
hlavně na okrajích cest a chodníkt°l. 

Potentilla anserina L., apofyt„ význa(·ný druh spoločew;tev lemujících costy, hojný na návsích 
i v pobfožních t1ravnatých porm;tf'di. Jeho pl-izpůRobivost umoUrnje výskyt v nejrůznějších 
podmínkách. z archeologických nlijektů jo tt nás znúm pÍ'ovážně jen ze stÍ'edovčku (Ostrava - -
0l'H.AVrr. 1964b. Olomouc -- 0l' JtAVJL 19G5b, Opava -- OrrtAVIL 1965a, 1969a, Uherský Brod --
0PRAVJL 1968b); LnsERT (1!)40) nakzl semena toh oto druhu v pozdm" glaciálních vrstvúch 
11 Vf'le~at. 
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Tab. 3. - Lycopus europaeus L„ fosilní nálezy z Československa 

Místo 

a) Ploistocén 
Dobrá-Místek 

Ski"ečoň 

Muglinov 
Stonava. 

h) Holocén 
Komofany 

Kfošicc 
Olomouc 
Opava 
Opava 
Ostrava -město 
Ostrava-Klimkovice 

O s travsko - Oclrn bí·phy 

Prunéř·o\· 

Počet tvrdek 

+ 

+ 
1 
3 

2 

+ 
l 
J 
4 
-! 

4 

Nálezy pylových zrn Lycopus-typ 
Borský Peter + 
Hojkov + 

Loučky 

Plavecký Mikuláš 
~tálkov „ 
Ži;';pach.v 

+ 

+ 
-!
+ 

Stáří 

Eom? interglaciál 

holš tei n ský interglaciál 

holšteinský interglaciál 
holštoinský interglaciál 

preboreál, atlantikum 
až subboreál 
mladší subatlantikurn 
doba bronzová 
12. -- I a. století 
13. -- 14. s toletí 
13. --- 14. století 
holocén 

holocén 

15. sto le tí 

mladší subatlantikurn 
mladš í clryas, proboreál, 
starší subat lant.ikum 
mladší dryas, prnboreál, 
mladší atlantikurn, 
mladší Ruba1,Ja.nt,ikum 
ph:i istocén 
subatlantikum 
pn·horeál, st. atlant,ikum 

Autor 

KNEBLOVA-VODIČKOVÁ 

in MACOUN et al. 1965 
KNEBLOVÁ-VODIČKOVÁ 

in MACOUN et al. 1965 
OPRAVIL 1964a 
KNEBLOVA-V01nt:KOVÁ 1!)61 

Los1mT 1940 

KNEBUlVÁ 1956 
OTRUBA 1 !J28 
OPRAVIL ] 968a 
0PRAYlL 1969a 
O PRAV IL l964b 
KNEDLOV_Á-VOD IČKOVÁ 

in MACOUN et al. 19(:)5 
KN 1rnr.ov Á -Vo.01čKov Á 

in 1\lAC!lUN o L al. 19(:)5 
OPJ~AVTL l 969b 

KRll'PEL 1965 

RYnNéc':KovÁ. 1961 

HYBNÍČKOVÁ 1961 
KRIP!'EL l!J65 
RYBNÍČKOVÁ 1961 
1tYBNÍ.Č:1cnVÁ 1961 

P . a.roentea L„ apofyt sušších tnwnatých porostů, b.vla patrně roztroušern1 podól ceHt, na 
s uchých okrajích hrází a příkopú; č~asto phmíšoná vo s Lfodovr'!kých vrstvách, nókd:v vn zna.i':něj ším 
množství. 

Hr1.nnnculus repens L., apt)fyt hojný v archeobotanických inateriálocb i v aJuviálních sodi
menfcch, jo dosud v nfdczoch ze /Sez imova Ústí zas toupPný jPn n ep atrným podíkm. 

n. accl' L ., arohoobotanickó n á lezy tohot'J pryRkyh1ík11 .i'-'oll ř-ídk6: z úzorní našrdw s tútu je 
7.nárný ze dvou s tř'cdověkých mt~s t.ských loka liC. 

Rume.r crisplls L. , apof'yL ruzšfrený na vlhkých mísh,ch \ ' pl"ílrnpcch i v polích, m t' I v hlízknsb 
t'0ky vhndrtó podmínkv k e svému růst 11 a zapleveloval polní (:i zahrad11í k11Hury. Poč·cf; jeho 
n{d<'ZŮ Y arťlwolngických nhj ok t,och n e ní příli š vn lký . 

,'-,'P,lctrúi glriu,r·a (L.) P. BEAUV., velmi starý archoofyt a liojný plevel zvl(tště t(1plojšíd1 poloh ; 
v Ústí asi nnhy l pl-íliš častým drulwm. Počet jeho n á lezi°1 (vesmť:s s t i'.·c1lovókých) rovnt·7. nm 1í velký. 

,C.,'cir[!US silvnticu s L., apofyt, oběas přimíše ný v archoulogi„kých nhjPkLoch z lokal iL ph větších 
vodníí'h tocích jo hojntijší v aluvifdních, zvl áštti s la,tinných ulož('nin i'tch. 

80lor111tn rf11lcrimr;,rri L. : se uH1na tť-tn chara.kt,or is tické li ány pr,bh·ž ní<~h pf)rosl Ct j sotL z11ámú 
p ovMAi nt· z uln;fonin nr·antropogf' nního r:'tzu ( lao ustrinní scd irnonLy , s la t iny mrtvých ramen 
1ipod. z holocónu i z pleistocénu). Z archoo log ických rnator i;"tlů byl na našem území zaznamenán 
núlcz lu se me n ze I:L -~ 14. stol. z Opavy (01'H.AVIL 196!)a) ; také v sousod 11ích zemích patř'í ke 
vrl1,c ným clrnhůrn archoohot,anických rnatniálů. 

8tdla1·iri merlir;, L. , velmi st,arý arc:hcfJf.yt, rozšífoný v mnoha plevelných a rumiiítních spole
(:om;tvoch, b ý vá však díky svým malým semenům zna.znamenáván v arch,~ologických objektech 
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úídkakdy. Nejvíce semen se podaí-ilo získat z Opavy (OPRAVIL 1969a ) - 12: d a lš í s t fodověké 
nidczy p ocházejí z Ostravy - 5 semeu (OPRAVIL 1964b, 1968c) a Prahy-Jilské ulice - 2 sem ena 
(OI'ItAVIL in REICHEitTOVÁ e t MuK l!J66); několik sem en z doby bronzové od Velkých HnF;tic 
11 Opavy (OPRAVIL 1965c). 

Taraxacum ojficinale WEB., luční <lrnh, pronikající též d o plevelných společm1st,ev, patí-í 
k velmi vzácným nálezům v kulturních vrstvách. Z našeho území jsou zn ámy nažky tohoto druhu 
jf' n 7. holocenních r ašelinných a limnick ých sedimentů. 

Thlaspi arvensc L ., význačný druh plevelných společenstev, pronikající občas i na rumiště . 

1;.vl ji~tě ~osti r~zšífoný v e středověkých polních kulturách , jak tomu svědčí nú,lezy ut'~iněnó na 
uzom1 naseho statu. 

rrorilis ,japonica (HoUTT. ) DC., apofyt zastínčných vlhěích míst lesních pasek a okrajt°t lesních 
Clťs t. ; ojediněle se objevuje i v porostech ruderálú a v pobfožních houštinách. Dosud je u nás zná m 
" holocenních sedimentů od Olom ouce (OTRUBA l 928). 

'Prifolium cf. repens L „ apofyt, pronikající jako plevel do kultur na vlhčích p ozemcích. Drobná 
!'Cmona, morfologicky od jiných drnhú málo odlišná, unikají poz:ornosti n ohUžnó so dd,crminují 
zvláště vo fosilním stavu. Nebyl ještě v českosloven ském holocénu zaz na m enán . 

Urtica ll'ioica L„ n a živiny náročný apofyt, charakteristický průvodco mnoha typú sp ole
l\i ns tcv lesních, lučních a ruderálních, v pobřežních lemech atd. Nažky tohoto druhu so vysky
tují ve všech větších středověkých souborech; ústeck é pfodměstí je n cjbohatiHm nalezištěm na 
ÚZP.mÍ našeho státu. Často se nnchází i v aluviálních sedimentech. Proto7.o člověk Hvou činností 
poclpoi'i l v mladším h olocénu jeho rozvoj, objevuje se p y l (uvúdt~ný zpravidla rodovým ozna
ěcním) i v pHslušných vrstvách rašelinných sedimentů. 

U. urcns L. , a r choofyt, hojný plevel zahrad, zarústá zpustlá, dus íkem bohatá míi". t,a . .Je jí zá
vi slost na ř~ innosb člověka se projevuje i ve fosilních nálezech: dofmd jo u nás známá jrn z archeo
logických objektů, ve srovnání 8 předchozím druhe m , obvyklým i ve fluviá lních a lacus trinních 
h olocenních sedirrnmtech . 

Viola uri•ensis M u KR., h ojný polní plevel , jo u nás známý zatím jen z 8. -10. s t ol. z Klučova 
rnonNAL (1958) uvádí v. tricolor L., zjevně se jedná o náš druh] a ze 13. - 14. stol. z Opavy 
(OPRAVIL 1969a) . 

Mnsci: z objektů označených jako studně byly kromě zbytků cévnatých r ostlin vyplaveny 
i 1knbné rostlinky mechů. U většiny z nich múžemo předpokládat, fa v dobo, kdy studny plnily 
jdítč svou funkci , obrústaly tyto m ech y jejich roubení. Podle Pilouse (PILOlJS et D UDA 1960) lze 
tém<'íř vŘechny zjiAtóné druhy m echú označit jako ubikvis t.y , zarůstající obyčejně vlhká a zastí 
něná místa na skalách, kamenech, zdích i dřevech. 

Závěr 

V hodnoceném nálezovém souboru pfevládají semena a plody synantrop
ních společenstev ; luční společenstva a bylinný podrost lesních společenstev 
jsou zastoupeny jen několika druh y širokého ekologického rozpětí. Ovšem 
i r-;amotná klasifikace v rámci synantropních cenotaxónů je ztížená, poněvadž 
mnoho jej ich příslušníků patří k význačným charakteristickým druhům ně
kolika, cenologických jednotek. Kvantitativně i kvalitativně lze nejvíc druhů 
pfisoudit společenstvům okopanin z třídy Chenopodietea BR-Br,. 1951. 

Venkovský ráz odkrývaného středověkého předměstí se v podstatě shoduje 
r-; výsledky paleofytocenologického rozboru. V blízkém okoH předměstských 
usedlostí se nacházely obdělávané plochy polních kultur ; z malého kvanti
tativ ního zastoupení segetálních druhl'1 můžeme usuzovat na převahu oko
panin a lze předpokládat zahradní charakter těchto kultur. 

Mnohé druhy plevelú okopanin se vyskytují i v rumištních porostech, 
zvl áště svazů Euarction a Sysimbrion officinalis. Blízkost řeky a poměrně 
vysoká hladina spodní vody podporovaly šíření rostlin charakteristických pro 
pobřežní společenstva, ať už se jedná o svaz Bidention tripartiti, zastoupený 
v menší míře, nebo různě vyvinutá kontaktní společenstva svazú Euarction 
a A lliarion petiolatae. Z nálezů rostlin jako je Polygonum avicidare , Potentilla 
anserina a dalších usuzujeme na existenci sešlapávaných porostli svazu Poly
gonion avicularis. 
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Studovaná lokalita velmi názorně ukazuje strukturu synantropních spole
ócnstcv stř'edověkého předměstí venkovského charakteru položeného u v od-
ního toku. Areál úste f'kého pl-edměstí Nové l\lěsto múžemc pokládat za dlouho
době :-1 intenzívně obývaný respektive obdělťwaný, pokud se týká polní (za
hradní) púcly, neboť celý nález semen a pl odů bylin je nápad ný absencí rostlin 
he merofobní povahy. K_ nim bychom mohli phfo,dit nejvýše oba zjištěnl 
druhy ostřic (Care.x; cf. (7cutifonm:s. O. cf. riparia). Zcela pfovaž.ují s.vnantro 
pofyta , m0z i nimiž antropofyta, svý m poutum mírně pí·cvJádají n ad apofyt._v. 
Také z fy tocenolog ického hlediska je nápadné velmi -n ízké zastoupení ~pol e 
č·em;tev luk a prrnt vin , k nim bychom rnolili p:ř-ifadit jen Acetosa JYrafens 1:8, 
Rannnc,ulns acer. R. repens a rrnfoli'll'rn cf. pratense -- druh y se širokým clrn
logickým rozpětím. Na všech dosud zkonrnaných středověkých nakzištích 
IJ~-Iy l uění rostliny zn.stonpeny v mnohem vět.ší rníl"c; zřejmě n ni ch nrnsíme 
hledat vztahy k pastvl'~ a ke krmení domácího zvífoctva. zvláště Hkotu a koní. 
8 větším výběrem clrnhú pastvin a luk jsme RC setkali napJ-. Ve stl'edoVllkÓ 
Ostravě (OPRAVIL 1 DG.:l-b ), Opavě (O PRAVIL l 970b ). Volevčic:ích a T>runéřově 
(OPRAVIL 196Db ). Jestli že z výsledkú archeologickóho výzkumu vyplynul 
řcnwslný rúz zrmiklé ho pfodrnč:.;tí, pak na základě botanického hodnocení se 
múžorne domnívat , že tam nebyl příliš rozvinutý ani chov většího domácího 
zdřcctva. PHsnn Remem a plodú rostlin luěních společenstev prost ř·ednictvím 
zelen{i nebo snšen6 pice b)rl zcela nepatrný. Zbytky sen a, eh 10vské mrvy 
a podobných rnater iá lú , tn,k hojné v odpadních jí mk~ích i v k ultnrních vrst
vách a, ve zb ytcíc h stavebních objektú v:ýše citovaných stfodověkých nale
zišť, n ebyly v ústeckém pfodměst í dosncl zaznamPmíny. 

Z n s am rn enf ass u ng 

ln d e n Hnss it enkriegon 1nll'dc irn .Jalu·e 14~0 Nozimovo ťrstí z1-\!'s h'i rt, zu 1-\i rrnm \'\°i('d('f'n1ii'lm 11 
kam es erst i m vor igAn J a hrhundcrL T n d er Ceg0n 1ntd, rmtclockt<' rlie a rPhiioh gischc' F< 11·--;c l11rn g 
di 0 0h emali g<> Vorsta<lt. von Sezimovo Ústí. Dabn i wul'do ci rw grosse Kollnktion vo n Nn.11\f ' n nnrl. 
Frli chton vcl'schiodonc r 'l:Jnkrii,ntor und Jlurlera,Jpfla11zon W'hon n innr k1oi11ere n .l\Te ngA von l\.ultnr
pflanzcn urnl c inigc n uhiqnitiir0n l\fonsart,o n ,gowonnnn. Di<' l l11kriiutcr nnd Hmkralpflanzon kann 
man ihron A n spriichcn gom~i s .-.; uml nach ihrer ph,vtozónolog ic;clwn K las'1 ink n i ion in folf~crnl<> 
Gr11ppcn (anf Klassenobonc) f'in t ci !c n: l. Hirlentrtca trir1a,l'tit1:, 2. Chenoporb:etra, :J. Arterm'.s1'.r,tea 
vu lqr~ris, 4. Pla ntaqin etea. nirij oris, i'í. ,<;,,'ecalinetea . Q uant.itat.iv (der Zahl d nr Ramen und einzn ln cn 
Vert-retor gAmass) kónnf' ll cli(' J\r1nn vorher rsclrn11d 7.ll <kil n()C:Pllschafton d f'I' Ha.ckfr i"1ch t(' e in 
gorciht werden. Ar.hr v iclo von ihncn k ann man a u ch in chm V Pl'bi:indon FJuarction und Sysimbrion 
finden. vVir sehcn uns <le rnnach zur Voraussp,tzung b Prechti gt. dass das Gobi At d er ehernal i ge n 
V or stadt von Sr-zirnuvo 1.Ístí snhr lange Zeit h f'wohnt un<l bchaut war; os fohlon jedoch gan7. 
h emerophoho Pflanzen. F r oie FHi.ch cn, suwPi t s ie n icht g3.rtrwri 'lch gonub.t. wm·0 n , wurden ln<l ig 
lif'h von Rud eralg1~sellschFtft.0n h <'s iedolt. 
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H. J. Braun: 

Funktionelle Histologie der sekundaren Sprossachse 

I. Das Holz 

Došlo 16. prrn:iince 1970 
P.ecrn zent: V . /{neblová-Fodičková 

In: ZIMMERMANN \IV., P. ÚZENDA et H. D. vVULFF [od.]: K. Linsbauor's Hantlbuch der Pflanzen
anatomie, Ed. 2. Tom. 9. Pars 1. 

Gebriider Borntraeger, Berlín-Stuttgart 1970, (11) + 190 s tr. , 2115 obr., app. (1)-(16) str., cena 
neuvedena. (Kniha je v knihovně ČSBS. ) 

Knihy, p ojednávající o anatomické stavbě dřeva, bývají velmi často zaměřeny k anatomii 
aplikované . Hecenzovaná kniha zůstává věrna tradic i znárné sério pf'íručok rostlinné anatomie, 
vydávaných původně K. Linsbauerem, a zabývá se výhradně otázkami anatomickými . Tím 
získává autor dostatek prostoru věnovat se teoretickému aspektu do hloubky a není nijak vázán 
problematikou praktickou. To je vi(lět jak na celkovém pojetí knihy, tak na náplni jejích částí. 
Látka je rozčleněna do tfí oddílů: A. Das axiale Holz; B. Die Holzstrahlon; C. Das Verhalten 
der Funktionssysteme mit dem Alteru. V současné době se stále častěji setkáváme s dělením 
sekundárního xylómu na tzv. vertikální a horizontální systém (např. K. Esau). Autor se tohoto 
rozvržení látky phdržuje a do jisté míry zpřesňuje označení obou systémů. Postupuje velmi syste
maticky v t om smyslu, že probírá jednotlivé struktury a stavební e lementy a pak přechází 
k histologickým typům dfova, d t"Jleným podle anatomické stavby. Neomezuje se však jen na 
deskriptivní hledisko, a le u vádí také hyclrofyz iologické funkční typy a poslóze dochází k orga. 
nizaci fonkčních systémů. Pokud jde o dřevní paprsk y , všímá si předev8ím jejich vývinu. Není 
to náhodné n e bo samoúčelné . Př'i spívá to k lepšímu pochopení jejich stavby, která je u různých 
typů dřeva tak r ozmanitá. To je vidět na jednotlivých typech paprsků, kteró aut or popisuje dále. 
Ani v tomto oddílu neopomíjí hledisko funkční. Poslední oddíl je možno krátce charakterizovat 
jako vysvětlení dějů, specifických pro život sekundárního xylómu v ce lkovém pojetí, i když jsou 
zde odděleně časově rozvinuty děj e , projevující se v jednotlivých funkčních systémech. S textem 
těsně souvisí dvě obsáhlé tabule na konci knihy. Shrnují přehledně histologické stavební typy 
axiálního dřeva a typy dřevních paprsků. 

T ext je d oprovázen velikým množstvím instruktivních mikrofotografií a kreseb . Ty jsou pro
vedeny detailně , poloschcmaticky nebo schematicky, a to úěelnó tak, že je vždy volen takový 
způsob kresby, který co nejvíce přispívá k pochopení příslušného textu. Vyobrazení i t ext, které 
jsou takto vzájemně propojeny, se snaží stále udržovat vo čtenáři prostorovou představu popiso
vaných struktur, ať již jde o buúky, pletiva n e bo jejich komploxy. Myslím, že so to opravdu daří, 
což je pro anatomickou příručku neohy čejnči cenm'.i . 

Ke kvalitě knihy přispívá ji stě v nq1os1ední rníř-e funkč ní h lndi sko, které jo obecně uplatúo
vúno. To vyplývá konečně z bohaté vědecké činn ost i uut.orovy n u tomto poli a je to 1-akó obrazem 
současného srn6ru v anatomii el fova i v r ostlinnó anatomii vůbec . Túmčř· 250 citací vhodně vy
brané literatury umožní zájemcům další Rtudiurn . 

Bylo- li na počátku řečeno , fo jo knihrt zarněí·o na k teoretickým otázkám anatornie dřeva, 
neznamená to, že hy byla vhodná pouze pru pťacovuíky základního výzkumu. Pro nová fakta, 
a spekty nebo shrnutí problematiky ji jis tě se zájmem uvítají i pracovníci zamčř·ení víceméně 
k výzkumu praktickému , neboť pochopení otázek zelo vyf:lvótlovaných bude užitcčnó i při je jich 
práci. 

J. 1' azourek 
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