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STUDNIČKOY . .\. I. et ::vr. STUDNIČKA (1976) : Xerotermní trávníky u Mnichova Hradiště. 
[Die Xerothermrasen bci ::\fnichovo Hradiště.] - Preslia, Praha, 48 : 33-41. 

Dic Vcrfasser untersuchkn cine Lokalitút von Xerothermrasengesellschaften im 
nordi:i::;tlichen Bi:ihmen, n. Z\\·. in einom verhaltnisma::;::;ig feuchten Gebie t. Sie geben 
cine phytozi:inologischc nnd i:ikologischc Charakteri::;tik cles Standortes . Auf Grund 
d er bi::;hcrigcn For::;chung wcrclen die \ T oraussetzungcn for clie Existenz von X ero
thermrasengťsellschaftf'n an clem geprúften Stanclort be\\ f'rlct. 

•"'e1 · p ročesk é m uzev m, 460 00 Liberce, Če8kosl01:ensko. 

V blízkosti Mnichova Hradiště jsme prozkoumali jednu z ojediněl_ých lo
kalit stepních porostú v severovýchodních Čechách. Nachází se ve výšce 
350 m n. m., na skalní hraně pískovcových útvarú nedaleko známých Dráb
ských světniček. Xerotermní trávníky zde tvoří místy keři přerušovanou 
plochu měřící po spádnici 2 - 8 m , po horizontále asi 300 m, se sklonem 
20- 30° a orientací k západu. 

Vzhledem k dosti ojedinělému výskytu st epních rostlin, zvláště chráněného druhu Stipa 
J°oannis ČELAK. v netypických klimatických podmínkách a na kvádrovém pískovci, těšila se 
lokalita již v minulosti pozornosti floristů (SEKERA 1869, PODPĚRA 1938). PODPĚRA (l. c.) udává 
některé xerotermní druhy j eš tě z jižnějšího okolí l\Inichoya Hradiště na vrchách Velká a Malá 
Horka (kavyl však chybí). Další nejbližší naleziště kavylu póhtého připomíná PODPĚRA v borech 
u Paterova, asi 10 km JV od Mnichova Hradiště . Častější výskyt t eplomilné květeny pak autor 
uvádí v okolí Mladé Boleslavi (Bába, Chlum, bory u Debří), což jsou však stanoviště o 8-15 km 
jižnější než studovaná lokalita (viz t éž PETŘÍČEK 1970). V téže klimatické oblasti (VESECKÝ et al. 
1958) máme však ještě severnější lokality xerotermní květeny (včetně Stipa joannis ČELAK.) 
v Provodínské pahorkatině s Hradčanskými stěnami a Hradčanskou plošinou, tedy zhruba 
v místech m ezi Českou Lípou, Mimoní a Doksy (SÝKORA 1974). 

Popisovaná lokalita není tedy naprosto oj edinělým zjevem v severovýchodních Čechách, což 
jí však jistě neubírá na významu z hlediska fytogeografického a geobotanického. Geobotanický 
výzkum zelo dosud nebyl provodon. 

FYZICKO-GEOGRAFICKÉ POl\IĚRY A HISTORIE LOKALITY 

Studované území patří k celku České ki'idové tabule. Lokalita je na Z okraji 
Vyskei"ské plošiny, vyvýšené o 100 - 150 m nad otevřenou krajinou široké 
Mnichovohradišťské kotliny (DEMEK et al. 1965). Leží na hraně skal z coniac
kých kvádrových pískovcú, které tvoří v pásmu Mužského s Příhrazskými 
skalami a v prostoru hruboskalské výšiny s Prachovskými skalami známá 
„skalní města" (ČEPEK et al. 1963). Dnešní tvary jsou výsledkem eroze po
Btupující po puklinách a mrazového větrání v pleistocénu. 

Na Vyskeřské plošjně se vyskytují jednotlivé vrchy z vyvř·elých hornin. 
Jedním z nich je blízký Mužský, z olivinického nefelinitu. Mužský je lemován 
asi 200 - l 000 rn širokým pásmem coniackých slínitých materiálú. Celou 
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Vyskeřskou plošinu a, snad i blízké okolí lokality pokryly sprašové hlíny 
(ČEPEK et al. 1961, DE:\IEK et al. 1965). 

Podle makroklimatu se lokalita nachází v mírně teplém, mírně vlhkém 
pahorkatinovém okrsku s mírnou zimou (VESECKÝ et al. 1958). Stepní spole
čenstva se vša,k na našem území v~rskytují převážně v suché nebo mírně 
suché podoblasti teplé nebo mírně teplé oblasti. 

V celku příznivé klima, dosti úrodná půda na sprašových hlínách , ale pře
de-dím výhodná strategická poloha Vyskeřské plošiny byly pi"íčinou boha
tého osídlení v minulosti, doloženého v téměř souvislém sledu nálezy již od 
starší doby kamenné. V době 3. a 2. tisíciletí př. n. I. byla místa, kde se na
chází lokalita (tzv. Hrada) , dokonce centrem osídlení v Pojizeří. Zvláště silné 
osídlení známe z doby asi 1 tisíc let př. n. I. (lid popelnicových polí). I v době 
hradištní zde bylo mimořádně silné osídlení. Jednotlivé části plošiny mají 
dodnes zachované lidové názvy - Hrada, Hynšta, Klamorna, Chodová, 
Staré Hrady (FILIP 1943). Postupem času se osídlení z míst bývalých hradišť 
přesunulo a poněkud omezilo, vliv člověka-zemědělce však trvá nepřetržitě 
dodnes. Antropogenní vlivy působí tedy na lokalitu a její okolí prakticky od 
samého počátku období, kdy člověk přestal být integrální součástí přírody 
a začal ji významným způsobem aktivně přetvářet. 

METODIKA 

Pfi fytocenologickém výzkumu bylo použito běžných metod curyšsko-montpellierské školy. 
Patro E 0 nebylo analyzováno a ve většině snímků chybělo. Snímky byly pořízeny 3. 10. 1973. 
Byly porovnávány se snímkovým ma.teriálem Kolbekovým (KOLBEK 1975), který vyjasnil 
i systematické složitosti ve snímkových materiálech starších prací Klikových (KLIKA 1928, 
1933, 1936). Ph uvažování indikační hodnoty druhú bylo využito práce HOLUBA et al. (1967). 
Názvy druhů jsou uváděny podle EHRENDORFERA et al. (1967). 

Při púclních chemických rozborech byl uhlík stanoven oxydimetricky, dusík podle Kjeldahla. 
fosfor kolorimetricky podle Egnera a Riehma, aktivní pH ve výluhu 0,1 N-KCl po vymývání 
na třepačce. Hoi:·čík byl stanoven komplexometricky ve výluhu 1 % kyselinou citronovou, 
ostatní kovové prvky plamenným fotometrem, rovněž ve výluhu 1 % kyselinou citronovou 
(KUBÍKOVÁ 1970). Odběry půdních vzorkú byly provedeny z hloubky 0- 10 cm dne 3. 10. 1973. 

FYTOCENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Těsně při hraně pískovcových skal, kde se nevytváří hlubší půda, je 
fragmentárně vyvinuta asociace Allio rnontani-Sedeturn albi KLIKA 1939, 
řazená do svazu Alysso-Festucion pallentis MORAVEC 1967. Snímky svými 
6-12 druhy představují společenstvo druhově poměrně chudé, vzhledem 
k průměru 19 druhů, uvedenému Kolbekem (KOLBEK 1975). Na příslušnost 
ke jmenované asociaci ukazuje kombinace druhů Alliurn rnontanirni, Cen
taurea stoebe a Sedurn rnaxirnum. 

Asociace Carici humilis-Festucetum sulcatae KLIKA 1951, řazená do svazu 
Festucion valesiacae KLIKA 1931, navazuje na společenstvo předešlé tam, kde 
je hlubší půda. Díky široké ekologické amplitudě je tato asociace způsobilá 
k osídlení lokality mimo území se souvislým výskytem stepních společenstev. 
Fytocenóza je však opět druhově relativně chudá a svými 15 - 21 druhy ne
dosahuje průměru 30 druhů, uvedeného Kolbekem (KOLBEK 1975). Chybí 
řada charakteristických druhů. Na příslušnost ke jmenované asociaci ukazují 
druhy Euphorbia cyparissias, Achillea collina a dominance druhu Festitca 
rupicola (viz tab. 1). 
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Tab. 1. -- Asociace Carici hum.ilis-.Festueetum sulcatae KLIKA 1951 (snímky 1- 3) a Allio montani
-Serletum albi KLIKA 1939 (snímky 4-6) z lokality u Mnicho,-a Hradiště. - Tab. 1. - Die 
Assoziationen Carici humilis-Festucetum sulcatae KLIKA 1951 (Aufnahmen 1-3) uncl Allio 
montnni-Sedetwn sulcntrte KLIKA 19:39 (Aufnahmen 4- 6) .-on der Lol"alitii.t bei ::\fnichovo Hradil\ tě 

Čí:-;lo ::mímkn 
)\' 1·. der Aufnahme 

B1 % 

Druhy Pesh1cetulia valesiocae. -
Arti •n des Pestucetnlia valesiricae : 

Acliillea collina 
Allinm montanwn 
Alli um oleraceum 
Artcmisiri campestris 
Centrwrea stoebe 
Euphorbi(/ cyporissir18 
Festuca 1·npicola 
Potentilla rrryentea 
::>edwn mu:cinwm 
ó'ilene otites 
Stachy,c; recta 
Stipa joannis 
í' eron icn spicatri 

Druhy Trifolio arvensi-Fe8tuceta
lfo. - Arten des Trifolio arvensi
• Pestucetulia: 

Ualium verum 
11ypericitm perforntum 
,\'edum acre 
'11rifolium orl'ense 

Druhy antropogenních a antropo
filních ::;polečcn::;tcv. - Arten 
ant;hropogener uncl anthropophi
ler Gesellschaften: 

Bromus tectorwn 
Chenopodi'um album 
Uhenopodium hybridum 
Descnrainia sophia 
Echium vulgare 
Lnctuca serriolu 
Polygon.um aviculare 

Pr\tvodní druhy. 

Bromns inennis 
Hieracium sabaudum 
Poa nemoralis 
Verbascum lychnitis 

Crataegus rnonogyn(/ 
Prunus spin.osa 
Rosa canina 
Sambitcus nigra 
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Asociace Allio montani-Sedetum albi muze tvořit Y sukcesi předchůdce 
asociace Carici humilis-Pestucetum snlcatae. Takovýto vztah se projevuje 
v druhové garnituře prvé asociace druhy Pestuca ritpicola, Euphorbia cypa
rissias a Silene otites. Keřové patro společenstva z asociace Carici humilis
-Pestucetum sulcatae dokládá svým slože1úm určitý vztah ke svazu Prunion 
spinosae Soó (1931) 1940. Snad vysoký podíl písčité složky půdy způsobuje 
občasný výskyt druhů z indikační druhové kombinace ti'ídy Sedo-8cleran
thetea BR.-BL. 1955 em. MORAVEC 1967 (viz tab. 1). Pozoruhodný je výskyt 
druhů poměrně úzce vázaných na antropogenní a antropofilní společenstva. 
Jde zvláště o Chenopodiurn album, Chenopodiwn hybriditm a Polygonum avi
culare. V okrajové části lokality byl nalezen i trs kopřivy dvoudomé. Z hle
diska chorologického je zajímavý výskyt teplomilných meridionálních druhů 
Centaurea stoebe a Stachys recta , vedle většiny druhů eurosibiřských, evrop
ských a euroasijských. 

Lokality s nímkú z tabulky 1: 

I - sklon 25°, orientace Z, střední část svahu, druhá ze č:tyi· kch oddělených rozlehlejších 
ploch trávníkú směrem od S okraje lokality. 9 1112; 

2 - sklon 20°, orientace Z, sfrední část s\-ahu, třetí rozlehlejší plocha tnh-níku směrem 
od S okraje lokality, 6 m2; 

3 - sklon 25°, orientace Z, čtvrtá rozlehlejší plocha trán1íku směrem od S okraje lokality, 6 rn2; 
4- asi 80 cm široký pruh na hraně skály pod snímkem č. 1, 2,5 m2; 
5 - asi 200 cm široké členité pásmo s mělkou púclou (do 25 cm) na hraně skály pod snímkem 

č. 2, 4 m2; 
6 - a si 100 cm široký prtL11 mělké půdy na hraně skály pod snímkem č . 3, 3 m2. 

EKOLOGIE 

V mírně vlhkém klimatu, kdy je schopnost xerotermních trávníků udržet 
si pod nátlakem dřevin svoje pozice markantně snížena, má značný význam 
mezoklima a zejména mikroklima. Svou důležitost má tedy expozice ke svě
tovým stranám a k působení klimatických faktorú (oslunění. vítr). 
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Obr. 1. - Mapa s umístěním lokality v krajině . 
Černá plocha: lokalita (viz šipku). - Abb. 1. -
Landkarte mít der Lokalitatslage in der Land
schaft. Schwarze Flacho: Lokalitat (s . den Pfeil). 



Z obr. l je vidět, že lokalita leží právě v místech. která jsou nejvíce expo
nována Z větrúrn. Právě v tomto místě se vrstevnice 300 a 350 m nejvíce při
bližují a skalní útvary z<le pi'íkl-e spadají. Jižněji Re účinek větru mění vlivem 
pfodsmrntébo zalesněného skalního stupně (nstevnice 300 m). V severnějším 
okolí lokaJit~- mají zase skalní hrany jinou orientaci. Podle meteorologických 
údajú mají Z větry ,~ zimním i letním období v da,né oblasti významné za-

Obr. '.?. - Rozllí!nof<t chcmi:>mn púdy z rněi·i;ť 
umbtěných na spúclnici s, ·ahn na l okalit ě u ::\lni
cho, ·a Hra<lištč, , . asociaci Carici humil is-F estu
cetum sulcatae KLIK ,\ Hl51. - Abb. 2. - Yer
schiedenheit de;; B odPncherni:;mu,.; tlcr an der 
Abhangslini C' bcfindlichcn J\Ic;;,.,„tcJlcn an cler Lo
kalitii! bci :\lnichovo Hradišt ě in der Assozia.tion 
Garir.;i humilis-Festucetum sulcatae KLIKA Hl51. 
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stoupení co clo relatiYní fotnosti (VESECKÝ et al. 1958) . l\fohou tedy způsobit 
jistý poRun klima,tic·k)·ch podmínek ke kontinenbalitě , a to vyfoukáváním 
ochranné ::měhové pokr~·yk>· v zimě a, vysušováním biotopu v létě. 

Edafické poclmínky jsme zji~ťovali odkrytím púclnich profilú ve střední 
táRti s\-ahu :-; travinným porostem a rnt poli (t. r. laclem), bezprostředně nad 
lokalit011. AC-pt°1cla, hostící xerotermní trávník má hloubku A-horizontu od 
20 cm při okr<tji skál>· do YÍce než jednoho metru, v kapsách vytvořených ve 
skalním masívu. }f á za, vlhka čokoládově hnědou barn1, značný obsah písku 
a s~-pkou skladbu pfecházejíd clo skladby agreftátové. Obsahuje cizorodou 
složku pocházející z širšiho okolí , jak dokládají nálezy sporéh9 skeletu z oli
vinického nefelinitu, nr•jblíže se v,q.;kytujícího na Mužském. Casté jsou kro
toviny. Zjevný je ron púcly, patrný podle terasovitého vrstvení zeminy. 

Půda na poli rnt vyvýšené náhorní plošině, odkud dochází k přísunu půd
ního materiálu na lokalitu, má velmi hluboký A-horizont, prokopaný do 
hloubky 70 cm. Obsahuj e až do hloubky 60 cm množství kofonť1 a na rozdíl 
od púdy z lokality je také ožiYena. množstvím žížal. Zemina je vazká, i když 
obsahuje rovněž znač·ný podíl písku. Skelet se vyskytuje vzácně a je tvořen 
úlomky pískovce, olivinického nefclinitn a střepy z pálené hlíny. Barva 
zeminy se shoduje s pfodcšlou, a to v celé prozkoumané hloubce. 
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Tab. 2. - Chemické vlastnosti půd z měhšť na l okalitě u :Mnichova Hradiště (viz seznam 
měřišť). - Tab. 2. - Chemische Boclcneigenschaften an clen Mossstellen der Lokalitat bei 
Mnichovo Hradiště (s. Yerzeichnis der l\Iessstellen) 

:'..\[ěřištč ::\[9 

c % 1,95 2,56 3,70 2,47 1,:3 1 3,65 2,63 2,64 2,7G 2,86 
N % 0,18 0,24 0,21 0,27 0,11 0,35 0,23 0,24 0,29 0,26 
Ca mg/kg 1563.5 1687,0 1349,6 925,8 1427,8 3085,9 1522,4 1299,2 2641 ,6 1604,7 
l\Ig mg/kg 268,7 332,7 294,3 3::?7,6 284,l 627,0 409,5 179,2 366,0 396,7 
K mg/kg 124,5 118,0 77,8 8:3,8 162.3 155.5 113,5 102,5 170,0 72,0 
Na mg/kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
p mg/kg 120 136 68 66 144 160 74 64 180 64 
pH aktiv. 5,20 5,10 5,00 4.80 5,65 6,55 5,10 4,00 6,05 5,25 

Pro zhodnocení chemismu pudy byly k clispo;.;ici výsledky z clc::;íti měřišť (viz Lab. 2), přičemž 
byly vytvořeny dvě skupiny po tfoch měi'ištich tak, aby poskytovaly obraz obsahu živin v růz
ných částech svahové púclní katény. Prvou skupinu tvoi'í měřiště l\Ii až ::VI3, druhou měř·iště 1\14 
až M6. Porost je v obou pÍ'Ípadech podobný a je na všech měř'ištích tvořen asociací Carici hu
milis-Festucetum sulcatae KLIKA 1951. Rozdíl je v tom, že na l\I3 zasahuje rhizosféra keřů roo-:tou
cích v těsné blízkosti. J ::;ou zde tedy mohutněji zastoupeni spotfobitelé živin. 

Na příkladu měřišť M4 až l\'.I 6 je vidět, že obsah dusíku a uhlíku jo nejv?ŠŠÍ 
v horní části svahu, ve faciehúm porostu Bromus inermis (viz obr. 2). Ana
logický jev může způsobit i bujný porost Stipa joannis, produkující podobně 
jako sveřep m_noho rostlinné hmoty (viz tab. 2). Z obr. 2 je patrné, jak ve 
směru po svahu dolů klesá obsah přístupného vápníku. Zajímavé je, že obsah 
fosforu sleduje takřka úměrně obsah vápníku, ať je sestupný průběh obsahu 
zachován (skupina měř'išť M4 až M6), nebo je narušen vlivem vysoké spotřeby 
dřevinami (skupina měřišť M1 až :NIJ). 

Seznam měi'išť v porostech z asociace Carici humilis-Festitcetion sulcatae 
KLIKA 1951, uvedených v tab. 2 a na obr. 2: 

Mi - dolní část první rozlehlejší plochy trávníku směrem od S okraje lokality, v okolí trsů 
Stipct joannis, 

M2 - střední část svahu, nad ::\I1, pod trsy Stipa joannis, 
Ms - horní část svahu, nad Mi a M2, facie s Bromus inermis, pod skupinou keřů, 
M4 - dolní část svahu na druhé rozlehlé ploše s porostem trávníku směrem od S okraje 

lokality, facie se Stipa joannis, 
M5 - střední část svahu, nad M4, porost s dominantní Festucct rupicola, 
M6 - horní část svahu, nad měřišti ::\14 a ~15 , porost s dominantním Brornus inermis, 
M7 - třetí rozlehlá plocha trávníku směrem od S okraje lokality, porost Stipa joannis v horní 

polovině svahu, 
Ms - porost Festuca rupicola mezi keři, v so usedství lVI7, 
1\19 - čtntá rozlehlejší plocha trávníku směrem od S okraje lokality, horní část svahu 

s porostem Brornus inermis, 
Mio- pod Mn, střední část svahu, porost se Stipa joannis. 

DISKUSE A ZÁVĚRY 

Dobrým vodítkem pro srovnání popsané lokality s jinými se jeví chemis
mus půdy (viz tab. 2) . .Množství srovnatelných dat z naší literatury je však 
sníženo používáním různých metod zjišťování přístupných živin v půdě. 

Obsah uhlíku se y půdě na lokalitě pohybuje v mezích 1,31-3, 70 %· 
ÚLEHLOVÁ (196-±) uvádí pro půdy z okolí trsů Stipa joannis hodnoty 1,29 
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<t:l -+8 ,+5 °0 . 1:,(LlMEŠOVÁ (1073) uvádí rozniczí 2,72 - 3,~lO % pro rúzné púdy 
z Oblíku v Ceském středohoi"i, pro pudu hostící druh Stipa joannis pak 
3,52 %- KoLHEK (1973) má cha údaje z asociace Oarici hil'Jm°li.s-Fesf'll cetum 
::mlcata e, a sice 2,49 % a :!,:?8 %- Obsah uhlíku na lokalitě se tedy nijaJc ne
Yymyká z běžnč zjišťov~iných mezí a je spjše nižší. 

Celkov)· obsah clusíkujc O, l I - 0,30 °1 0 . ULEHLO\-Á (1. c.) UYúclí obsah 0,06 až 
1.24 ° 0 pro púd.v z biotopu /ilipa .foannis, KLJl\IEŠOY . .\ (1. o.) stanovila pro 
ObJík O,:ZJ - 0.70 %, pro biotop Stipa joannis 0;36 °10 . KOLBEK (l. c.) zjistil 
pro asociaci Carici lmm ilis-Festucctwn sidcatac hodnot_,- 0,07 - 0, lO 0

10 • 

Obsah (lusíku na lokalitě ncmú tedy extrémní y:{·ši a pohybuje se zř·cj mě spíše 
Y <lolní polovině možného intervalu hodnot. 

Obsah y[ipníku činí ~)25 ,8- 3 086,0 mg na kg jemnozemě. KLDIEŠOY.~ (1. c.) 
m<Lc.lí pro Oblik 229 - :3 ()-l-0 m g vápníku na kg jemnozemě, pro biotop Stipa 
joan11is 627 mg vápníku ll<L kg jemnozemě. KrBÍKOY..\. (l 970) uvádí jako nej
Č'<tstější obsah vápníku v púclách obecně 715 - J 072 rng na kg jemnozemě. 
Obsah pl'·ístupného vápníku \' pudč' na l okalitě tedy není nijak mimofadně 
nízký. 

Obs~ih draslíku č iní 7"2 - 170 mg na kg jemnozemě, zatímco KLDlEŠOYÁ 
(J. e.) naměhla na Oblíku -1.57 - l 91 O mg na kg j emnozemě. Púcla hostíeí na 
Oblíku druh Slipa joannis má maximální hodnotu. KrBÍKOYÁ (1. c.) uvádí 
jako běžné meze 830 - 16 600 mg na kg j emnozemě. :Jinožsfrí draslíku na 
lokalitě je tedy extrémně nízké. 

Obsah fosforu činí 72 - 170 mg na kg jemnozemě. KrBÍKOYÁ (1. c.) udá,-á 
běžné meze 43,6-327,0 mg fosforu na kg j emnozemě. Obsah fosforu je tedy 
Y běžných mezích. 4-ktiv1ú pH -+ ,80-6,55 se zřejmě ron1ěž pohybuje kolem 
běžných hodnot. ULEHLOYÁ ( 1964) stanovila pro biotop Stipa joamús 
5,20-7,75. KOLBEK (1. c.) zjistil pro porosty za:fazované do asociace Carici 
h?.Lrnilis-Festucetitm sulcatae hodnoty 4,6 a .J.,3. 

Zajímavé je porovnání cllC'rnick.)·ch rnzborů púcly s průměrným složením ki"ídových b·ádro
vých pbkovců a jejich teoretických zvětralin (STEJSKAL 1974). Hozbory púc.l z lokality postihují 
:>ice jen přístupné ionty, nikoli totální obsah, avšak některé vztah.\- vyniknou i tak. STEJSKAL 
(l. c.) neuvádí př'imo rozbory zvětralin, ale čísla vypočtená pomocí b ·ocientú pro výpočet ze 
složení čersb'é horniny. 

Tak obsah vápníku v čerstvé hornině činí l ó70 mg na kg horniny, , .e zvětralině 860 mg. 
Obsah přfotupného vápníku v púc.lč převyšuje ve všech pi'ípaclcch teoretický prúměrný ob;;ah 
n)pníku ve zvčtia li ně a ve všech př'ípadech i obsah v čerstYé hornině. Obsah hoí·číku a draslíku 
je několikrát nižší n ež ve zvětralinč, jak lze očekávat. Obsah fosforu v čerstvé hornině a teoretické 
zvětralině se udává 87,4 mg a 65,5 mg na kg horniny n ebo její zvětraliny. Y púdě byl zjištěn 
v několika přípaclcch obsah blízký 65 mg na kg jemnozemě, v o::;tatních pÍ'Ípadoch mnohem vyšší, 
až 180 mg na kg jemnozem ě (viz tab. ~). ::.'IIatečná homina i její teoretická Z\·ětralina mají prů
měrně 334 a 260 mg sodíku v kilogramu své váhy. V půdě nebyl zjištěn pí·ís tupný sodík, což n ení 
v :žádném rozporu. Sodík jo bud chemicky pevně vázán '" nerozpustných sloučeninách, nebo je 
vyplaven. 

Z pfodešlého lze usoudit, že v púdě se nejspíše nachází vápník a fosfor, ne
pocházející z matečné horniny na lokalitě . Púda má allocbtonní složku, jejíž 
p:l-ítomnost dokládají i kameny z olivinického nefelinitu, nalezené Y púdních 
profi.lech. Kromě přísunu prvky bohaté zeminy na lokalitu se múže proje
vovat i splach syntetických, zvláště vápenato-fosforečných hnojiY z done
dávna obhospodařovaného sousedícího pole. Pro to svědčí i měnící se obsah 
Yápníku a fosforu na svahu (viz obr. 2) . 

Vezmeme-li v úvahu chemismus púdy, geomorfologické a klimatické po
měry i historické údaje, v>-plynou hlavní předpoklady pro existenci xero-
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thermních společenstev na studované lokalitě. Múžeme je vytknout náslE'
dujícími body: 

1. Vlivem Z expozice lokality povětrnostním vlivům dochází ke vzniku 
zvláštního mikroklimatu. V jiném místě v okolí lokality nenaleznE'rne tak 
strmě vystavené skalní bloky s př-íslušnou expozicí. 

2. Púda na lokalitě je vytvořena nejen na bázi chudého kvádrového pís
kovce, ale je zásobována materiálem z vyvýšeného širšího okolí , takže f'E' 

svými chemickými vlastnostmi blíží půdám našich stepí. 
3. Staré husté osídlení strategicky i hospodái·sky výho<lnél10 území znarnc

nalo zákonitě odlesúování a podporu bylinných porostů na úkor clřcYin. 
Stepní druhy tedy odedávna nalézaly možnosti uplatnění v krajině. 

Na závěr práce chceme poděkovat dr. Honsovi za pomoc pÍ'i pedologickém v)·zknmu, dr. Č\·an
čaro\·i za nrč:ení hlohů a růží a panu \Vcbero\·i za informace o histori i lokality. 

ZUSAM~IENFASSUXG 

Die X erothermrn::;cngosclbchaften bei .:\Inicho\·o Hradiště und das Vorkommcn \·on Stipn 
joannis ČELA.K. ,;ind e ine unge wohnliche Erscheinung in diesem miissig feuchten Gcbict Bohrnens, 
und uberdies auf Quacler:o;andstein. Es finden sich hier Fragmente der Assoziationen Allio mon
tani-Sedetitm albi KLIKA 1939 und Oarici hnmilis-Festucetum sulcatae KLIKA 1951. Diesc Gcsell
schafton forclert das .:\1ikroklima, clas durch llie \vestlicbe Exposition der erhohten Fclsen bcstimmt 
wircl. Eine wichtige Rolle sp ielen auch historische und gleichzeitige anthropogene Einflussc. 

Zehn Bodenanaly;:;en zeigcn einen extrem niedrigen Gohalt an Kalium. Die ubrigen chemi
schen Eigonschaften sincl den Boclen anclerer Xerothermrasenstanclorto ahnlich. Kalzium nml 
Phosphor stammen aber wahrscheinlich nicht nur aus clem Quaclersanclstein. sonclern auch aus 
der reicheren Stanclort sumgeb ung . 
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Výročí 1976 

Dr. Fra.nz \\'iliha.lcl Sf'hmillt 
* 7. 7. 1764 ·i·:!. 2. 17% 

J)ušlo :L pru,.;i11t·ť l\Jí~ 

lt cť1· 1, :c11t: .J. }\(JI/Jek 

L<J.;a.i· n, doktol' fi]o-;ofie, rnimo[·ádný profr ,.;o r botaniky na pra~.::;ké univl'r::iitč. 
Odborně YC<ll hornnickou zahracln hraběte CanaJa v Praze, k jťhož poctě p op::;al 
rod C:r11ialiu. Zpracoval fl.órll okolí svého rodiště Plané u Mariúnských Lúzní, 
četrn'• druhy znznatní'nal i z Jizcťsk:)·ch hor, z okolí 0:-;cč,an ve sti"ťdním Poy] taví 
a ze Zn<>j0mskn . Hlavním j1•ho botanickým dílem je „Flora Bočm.ica inchoata" 
(179:3- 17\J-l), krlo uvei·ejnil d.vh centurie rostlinných druhú s dopro\·oclnými 
\-,,·obraz0ními. Hohužcl. určení rostlin v jeho íloristických prac0ch z Č0ch 
nebylo \ 'Ž d.v správné <t na.víc mnoho uváděných rostlin nikdy v Čechách ne
rostlo; jednalo ,.;c o ro:-:tliny cizí, pfovúžnt) alpské. Z(la záměny byly úmy,.,lné 
a ml:·ly -;loužit k .,oh0hac0ní" čc::>ké flóry, nelze dnos dokázat. Došlo však takto 
k frt.ným ornylu111. přenášeným nekriticky i do některých dno~mích fytogeo
grafických prací. .zt,i::;t.i na tyto orn~-ly upozornil na základě studia Schmidlova. 
herbáfo již pr„f. I. F. Tausch v r. 1828. F. \ 'T· Schmidt popsal nové rody, 
učkteré na počest (·c:-:kých pi'íroclo\·čdců (Zaluzirinskya, Haenl.:ea, Jirasckia); 
několik z nich, Hapl·. jihuafrický rod Zaluzianslcya, zú::;távají dodnes v platnosti . 
Podobni: ,- platnosti zú-otú\·ají i některé z Í'ady druhů, popsaných F. \Y. Sch111icl
km, např. Alli111n montam1m. Epilohium nutans, Phytcnma m·grum a ,<..,'ymphyt111n 
lioliemirum. 
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