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Rozšíření synantropních rostlin v areálu železničního uzlu Brno 
ve srovnání s Českou Třebovou 

Verbreitung synanthroper Pflanzenarten im Areal des Eisenbahnknotenpunktes Brno 
im Vergleich mit der von Česká Třebová 

František Grii 11 

ÚVOD 

GROLL F. ( 1979): Rozšíření synantropních rostlin v areálu železničního uzlu Brno 
ve srovnání s Českou Třebovou. [Distribution of anthropophilous plants in the area 
of the Brno railway junction as compared with that of Česká Tfobová.] - Preslia., 
Praha, 51 : 71- 76. 

In 1965-1976, the distribution of anthropophilous plants in the area of the Brno 
railway junction was studied. The following sections of ra.ilway lines were covered : 
1. Židenice-Maloměřice-Obřany, 2. Královo Pole-Řečkovice-Jehnice, 3. Černo
vice - Slatina, 4. Horní H eršpice-Popovice near Rajhrad, 5. Holásky-Chrlice. 
In the area studied, 607 species of vascular plants were found. A comparison of the 
representation of adventive and quarantine species in the railway junctions of Ůeská 
Třebová and Brno shows that of the total of 49 selected species, 16 appeared in both 
junctions, 14 occurrcd only in Česká Třebová and 19 only in Brno. 

Havličkova. 32, G0:2 00 Brno, Československo. 

Ze studií roz~Hfoní synantropních druhů rostlin je známo, že každá želez
nit':ní síť může míti určující význam pro výskyt adventivních druhů. Vnitro
~tátní a tranzitní nákladní doprava stává se určujícím faktorem pro šífoní 
karanténních druhú a to zvláště, dochází-li k pfopravě zemědělských pro
duktů. 

Y ob\-odu železni čních komunikací se nacházejí často taková synantropní 
i:)tauovi~tě, která poskytují vhodné podmínky pro invazi adventivů a jejich 
zdom;ícnění (rnderální stanoviště v obvodu seřaďovacích a nákladních ná
clr~ží , rumiště kolem objektů skladišť , náspy hraničící R poli , lukami a háji). 

Zelczniční stanice, vykládací rampy, příjezdové cest y k rampám , odstavné 
k oleje, skladištní vlečky, bankety, kolejiště, železniční náspy, to vše může 
po8kytnout velké množství adventivních druhů ciz:ího púvodu, ať již jen efe
rn ernkh. nebo na stanovišti déle vyt1Távajících. Casto se tyto druhy neome
zují jen na areály sefaďovacích a nákladních nádraží, ale může nastat ferro
viafackú, migrace vzdáleně od že lezničního uzlu, podél širé tratě (JEHLÍK in 
HE.mi~ ct aJ. 1973). N a stanovištích zpočátku sporadick y osídlených (na slu
žcbnHl cestách podél kolejí , v prostoru mezi k olejemi, na škvárových plo
ch ách, na čerstvě sypaných písčitých a škvárových náspech) uchytí se 
a později vyklíčí diaspory adventivních druhů při dočasně snížené konku
renci domácích druhů rostlin. 

l ro Říí·cní a.nemochorních druhů v areálech železničních tratí nastávají 
,-bodné podmínky púsobením silných vzdušných proudů při jízdě vlakú. 
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Maximální vyhřívání kolejí v letních měsících vytvoří teplou vzdušnou 
vrstvu, vyhovující podmínkám klíčení thermofytních adventivů. 

Vegetace železnic má své ekologické zvláštnosti a proto jí byla věnována 
značná pozornost řadou evropských autorů: MEYER 1931 , MůHLENBACH 
1932, lVIERXlVIĎLLER 1952, PASSARGE 1957, KREH 1960, KNAPP 1961, GUTTE 
1965, lVIARKov1č-GosPODARIČ 1965, WESTHOFF 1967, KťrsEL 1968, SuoMINEX 
1969 (cit. sec. SuoMINEN 1969) . V Čechách zabývají se studiem vegetace že
leznic HADAČ 1965, HEJNÝ et al. 1973, PROCHÁZKA et KovkŘ 1976. Na Mo
ravě zabýval se studiem železniční vegetace LAUS (1936) a jako první zpra
coval souborně rozšífoní řady adventivních druhů na některých železničních 
tratích a na nádražích. Od té doby nedošlo k soubornému zpracování adven
tivů na moravských železničních tratích a na nádražích. 

KLIMATICKÉ POl\1ĚRY V PROSTORU ŽELEZNIČNÍHO lJZLU V BRKĚ 

Pro charakteristiku klimatických poměrů v prostoru železničního uzlu v Brně použil jsem 
základních údajů meteorologické stanice v Brně, na ul. K větné v Pisárkách a to podle průměrú 
za 30 let (1931-1960). 

·V uvedeném třicetiletí byla průměrná roční teplota 8,8 °C, teplota teplého pololetí, oznai'.:e
n ého jako vegetační období, tj. od dubna do září, byla 15,4 °C, chladného pololetí tj. od :Hjna 
do bfozna byla 2,2 °C. Nejteplejšími měsíci roku jsou v Brně červenec 19,2 °C a srpen 18 ,~ °C. 
Nejchladnější je leden 2,4 °C (prům. teploty). 

Pro vývoj vegetace krajiny jsou z teplotního hlediska limitujícím faktorem absolutní maxi
mální a minimální teploty. Prúměrné absolutní maximum teploty, phpa.dající na (·ervenec, 
dosahuje 32,2 °C, v srpnu činí 31,4 °C, absolutní mirúmum je v lednu - 14,5 °C, v únoru -13,4 °C. 
Průměrné absolutní minimum teploty ,. květnu + 1,2 °C, ukazuje na častý výskyt záporných 
teplot v tomto měsíci, což vyvolává časté škody na vegetaci, která již bývá v pokrol:~ilém stadiu 
vývoje. Výkyv teplot.y, vyjádřený rozdílem ročního absolutního maxima a minima, který dosa
huje 50,6 °C, svědčí o značné kontinentalitě podnebí města Brna. 

Pro dynamiku klíčení a rústu ř·ady adventivních rostlin cizí provenience , které ve své práci 
sleduji, jsou závažné výkyvy a trvání velkého a malého vegetačního období. Podle studií Kurpe
lové (KURPELOVÁ. ct al. 1975) nastupuje v Brně velké vegetační období dne 24. l>I-ezna, kdy 
denní teploty jsou vyšší než 5 °C. ~1alé vegetační období nastupuje dne 24. června, kdy denní 
teploty jsou nad 10 °C. Semena adventivních druhů původem z teplých, jižních oblastí, klíčí 
často na rozhraní velkého a malého vegetačního období. Takové druhy vyklíčí, pokud zai'.:átkom 
května nenastane zvrat poklesnutím teploty a vytvořením absolutního minima. 

Od jihovýchodu zasahuje do brněnského prostoru teplá klimatická oblast, charakterizovaná 
jako mírně suchá s mírnou zimou. Vyšší části brn ěnského okolí již leží v oblasti mírně t eplé, 
mírně suché, p:fovážně s mírnou zimou. Za hranici mezi oběma klimatickými oblast.mi bylo po
užito 50 letních dní v roce, v nichž maximální teplota dosáhla 25 °C, nebo byla vyiitií (viz Atlas 
p odnebí ČSR, mapa I-5, 1958). 

Plochý a nížinný reliéf jižní a východní část i Brna, patř-ící k Dyjsko-svrateckému úvalu, je 
teplejší a sušší, než značně vyšší a členitější reliéf západní a stfodní i'.:ásti Brna, který pHslutií 
k Bobravské vrchovině, stejně jako vyšší severní a východní část brněnského prostoru, který jo 
součástí Drahanské vrchoviny. 

Pokud se týká průměrného úhrnu atmosférických srážek, náleží pro,.;tor města Brna do rela
tivně mírně suché obliasti s ročním průměrem 558 mm, přičemž od dubna do z{1ří spad.no 355 rnm 
srážek, od října do března 203 mm. 

Nejméně srážek je v únoru, 29 mm a v březnu, 26 mm. Nejvíce srážek je v i'.:ervenci, 81 mm 
a v červnu 75 mm. Prudký pokles srážkové činnosti nastává v září, 39 mm, jinak je podzim 
srážkově vyrovnaný. 

VYMEZENÍ OBLASTI ŽELEZNIČNÍHO rzL u y BRNJ~ A FLORISTICKÝ 
PI-{.EHLED 

Rozšíření synantropních rostlin bylo sledováno během let 1965 - l 970 
v širším areálu železničního uzlu Brno na těchto úsecích železničních tmtí: 
1. Brno-Židenice-Maloměřice-Obfany (6 km), 2. Brno-Královo Pole -
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Tab. J. - Výskyt ad,-entivnírh a karanténních druhů v Brně a České Třebové 

Druh 

Ab11tilon theopl msti }[ED. 

Amamntlrns blitoides S. \\. \TSOX 

.1.mbrosio arlemisiljolia L. 

, lmbrosi11 trzjidr1 L. 

Arii mi.oia sle?:crsiuna \YrLLD. 

Arf(.Jn isiu lo11mefortiana REICHE~B. 

B1joru radians }[. BrnB. 

Bunias orientalis L. 

Centau.rea calcitrapa L. 

Ce11trmrea solst1"tialis L. 

Ghenopod i wn a mbrosioides L. 

Chenopadium probstii AELLE~ 

Chenoporlium p1miilio R. BR. 

Cnic1ls bencdiclus L. 

Com1nelinci communis L. 

Crambe h~spa1iica L. 

Dactyloctcwum aegyptium (L.) RICHT. 

Epilobiwn r1t!enocaulon HAUSSKN. 

Erayrosfi8 cilicrnensis (ALL.) 

VIGN.-LUT. 

Eriochloa punctata (L.) 
\V. lIA:\lILTON 

Glycine max (L.) .\ÍER.R. 

Herricleum mantegazzianum SoMM. 
eL LEV. 

Hibiscus trionum L. 

Iva xanthújolia NUTT. 

Lagedium tataricum (L.) SOJÁK 

Lappula patula (LEHM.) l\fEYYH. 

Lepidium densiflorum ScHRAD. 

Lepidium virginicum L. 

J1alope trifida L. 

Nicotiana alatci LINK. et OTTO 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Brno 
Výskyt ve společenstvu 

Eragrostio-Polygonetum am·cularis 
OBERD. 1054 

Chenopodietum stricti 0BERD. 195 7 

Lolio-Plantaginetum majoris BEc 8R 

1930 

Plantagini-Polygonetum avic1ilaris 
(K::qpp 194.J) PASS. 1964 

Lolio-Plantaginetum majoris BEGER 

1930 

Arctio-/Jallotetum nigrae (FELF. 1942) 
}foRARIU 1943 em. Soó 1960 

Chenoporl ittum stricti 0BERD. 195 I 

Plantagini-Polygonetum avicularis 
KX . .\PP 1945) PASS. 1964 

Bromo-Erigeretum canaclensis (K~"\PP 

19ul) GuTTE 1972 

Linario-Bronietwn tectori K~APP 1961 

Chcnopodiet wn stricti 0BERD. 1957 

Enigrostio-Polygonetum avicidaris 
0BERD. 1954 

Cardario-Agropyretum T. l\fuLLT:L{ 
et GóRs 1969 

Tanaceto-Artemisietum BR.-BL. 1949 

Chenopodietum stricti OBERD. 1957 

Bromo-Hordeetum murini (ALLORGE 

1922) Lamr. 1950 

Bromo-Hordeetum murini (ALLORGE 

1922) LOHM. 1950 

Česká 
Třebová 

_J 

+ 

I 
T 

+ 
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Pokračování tab. 1. 

Brno Česká 
Druh 

Výskyt ve společenstvu Třebová 

Oenothera depressa GREENE 

Oenothera rubricaulis KLEB. 

Panicum capillare L. 

Phalaris brachystachys LINK. 

Phalaria minor RETZ 

Polygonum orientale L. 

Rumex trianguJivalvis (DANSER) 
RECH. f. 

Setaria f aberi HERRMANN 

Setaria italica (L.) P. B. 

Siaymbrium orientale L. 

Sisymbrium wolgense M. BrnB. 

Sorghum halepense (L.) PERS. 

Sorghum sudanense (PIP.) STAPF 

Trijolium resitpinatum L. 

Vicia dasycarpa T EN. 

Xanthium riparium !Tz. et HER. 

Xanthium spinosum L. 

Xanthium atrumarium L. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Bromo-Erigeretum canadensis (K::-r.u>P 

1961) GUTTE 1972 

Bromo-Erigeretum canadensis (KN.<lPP 

1961) GUTTE 1972 

Bromo-Erigeretum canadensis (K~APP 
1961) GUTTE 1972 

Linario-Brometum tectori KNAPP 1961 

Linario-Brometum tectori KNAPP 1961 

Sisymbrio-Atriplicetum nitensis 
{KNAPP 1945) 0BERD. 1957 

Convolvulo-Agropyretum repentis 
FELFOLDY ( 1942) 1943 

Bromo-Erigeretum canadensis (KNAPP 

1961) GUTTE 1972 

Bromo-Erigeretum canadensis (KNAPP 

1961) GuTTE 1972 

Bromo-Erigeretum canadensís (KNAPP 

1961) GUTTE 1972 

Falcario vulgarís-Agropyretum G6RS 
1966 

Falcario vulgaris-Agropyretum GóRS 
1966 

Lolio-Plantaginetum majoris BEGER 

1930 

Sisymbrio-Atn'plicetum nitentis 
{KNAPP 1945) 0BERD. 1957 

Tanaceto -Artemisietv,m BR.-BL. ( 193 1) 
1949 

L inario -Brometum tectori K ::-.-Al"P 1961 

Vysvětlivky značek: + druh je v areálu rozšířen 
druh se v areálu dosud nevyskytuje 

Poznámky: 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

+ 

+ 

-t-

+ 

+ 

l. Artemisia sieversiana ·wrLLD. zjistil popn·é na železnici v Brně Dr. S. H ejný r . 1960. 
2. D actyloctenium aegyptium (L.) RrcHT., Sorghum halepense (L.) PERS. a Sorghum sudanense 

(PIP.) STAPF zjistil v areálu brněnských železnic J. Dvořák (předn. stanice Kuhm). 
3. U druhů, které se vyskytují v areálu železničního uzlu v České Třebové, neprováděli 

autoři (PROCHÁZKA et KovÁŘ 1976) zařazení do společenstev. 

Řečkovice-Jehnice (18 km) , 3. Brno -Černovice-Slatina (10 km) , ±. 
Brno-Horní Heršpice - P opovice u Rajhradu (10 km), 5. Brno -Holásky
Chrlice (8 km). 
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Celkem bylo zjištěno ve vymezeném areálu železničního uzlu v Brně 607 
druhů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu připadlo 91 druhů na Asteraceae, 
58 Poaceae, 4-2 Brassicaceae, 38 Fabaceae, 32 Lamiaceae, 29 Chenopodiaceae 
:::;polečně s Arnarantaceae, 22 Caryophyllacea,e, 21 Apiaceae. 

Z těchto nejpočetněji zastoupených čeledí bylo podle synantropní klasi
fikace 48 % apofytů, 27,7 % archeofytú, 11,0 % epekofytů, 10,6 % ergasio
fytů, 2, 7 % efemerofytů. Podle klasifikace životních forem bylo zjištěno 
49,5 % hemikryptofytú, 45 , l % terofytů, 4,2 % chamefytů, 1,2 % geofytů. 

Rostlinné druhy byly sledovány v kolejišti i mimo kolejiště, na železnit:
ních náspech, na volné, širé trati a na ruderalizovaných stanovištích. 

Výsledky studií ukázaly, že ve srovnání s kolejištěmi je počet druhů za
~t.oupených na železničních rnispech vyšší. Na železničních náspech je větší 
pravděpodobnost pro vyklíčení jednotlivých druhú než v kolejištích a na 
jejich lemech , kde působí chemické herbicidy a Rilné vířivé tlakové vzd11šné 
vlny při jízdě vlaků. 

V areálu ž elezničního uzlu v Brně je rozšífona řada karanténních plevelů, 
kterým je nutno věnovat ve zvýšené míř"c pozornost vzhledem k možnosti 
naturalizace v domácí květeně. 

Aby bylo možno určit vztahy mezi šífoním karanténních a adventivních 
druhů v uzlu Česká T.fobová a Brno , u-..-ádím tabulkový pfohled těchto vy
bnwých druhú a jejich zapojení do společenskv. 

SOUHRN 

Obrat dopravy i její objem v České Tfobov t~ je ,·ětš í než v železničním uzlu v Brně , takže 
lze počítat s větší pravděpodobnosti zavlé kání diaspor adventivních druhů cizího původu. 

Duležitým e kologickým č inite lem pro uchyceni a vývoj diaspor je průměrná roční teplota 
a priiměrný úhrn atmosférických sráže k. Y průměrné roční teplotě obou železničních uzlů není 
diak velkého rozdílu: Česká Třebová má 7, 1 °C, Brno S,8 °C. Ve vegetačním období (duben-zář-í) 
je prnměr v České Třebové 13,3 °C, v Brně 15,4 <c. 

V prurněru ročních srážek jsou naopak v m·edených železničních uzlech znač né rozdíly: 
Č'PskH. Třebová má průměr ročních srážek 809 mm (ve vegetačním období 453 mm), Brno má 
55~ mm (ve vege tačním období 355 mm). 

Podle klimatického členění Československa (YESECKÝ et al. 1961) leží železniční uzel Česká 
Třebová v mírně teplé, ale vlhké podoblasti, Brno Yéak v oblasti mírně suché. 

Ve vymezeném areálu železničního uzlu v Brno bylo zji štěno během let 19G5-1976 celkem 
607 druhů cévnatých rostlin. V areálu železničního uzlu v České Třebové roste 500 rostlinných 
druliú (PRocK\.ZKA et KovÁŠt 1976). 

Pro srovnáni výskytu a rozšíi"ení adventivních a karanténních druhů vybral jsem 49 druhů, 
kf.ťré, sestavené do tabulky, ukazují rozdíly obou iek~zničních uzlú. V areálu obou uzlů je 16 druhů 
f<polečných, 14 drnhů se vyskytuje jen ..,; Česk é Třobové, naproti tomu 19 druhů se vyskytuje 
jPn v areálu uzlu v Brně. 

Pro druhy, vyskytující ;;e v Brně, je uvedeno společenstvo, ve kterém jsou zastoupeny. 
V závislosti na fre kvenci železniční doprav~' a na nárocích adventivních druhů na teplotní 

a 8rážkové poměn· bude rnoino v dalších k•tcc h sledovat rychlos t šíření určitých adventiv
ních a karant('nních druhů m ezi oběma železničními uzly. 

Z USA MMENFASSUN G 

In den Jahre n 1965-1976 wurde die Ycrbreitung von synanthropon Pftanzenarten im brei
teren Areal des Eisenbahnknotenpunktes Brno verfolgt. Die Vcrbreitung betrifft folgende 
Streckenabschnitte: 1. Židenice - l\'1aloměřice - Obřany, 2. Královo Pole-Řečkovice-Jehnice, 
:3. Cernovice-Slatina, 4. Horní H eršpice - P opovice u Rajhradu, 5. Holásky -Chrlice . lm 
erw~thnten Areal wurd en insgesamt 607 Gefasspflanzenarten festgestellt. 

Die Pflanzenarte n wurden langs der Gele isestrecken, an deren Randern, auf den Bahn
dammen und an den ruderalisierten Stellen um die Bahnhof,.;gebaude und -lagor herum unter
sucht. 



Auf Grund der Verbreitung der Aclventiv- und Quarantanearten in Česka Třebová und 
Brno verfasste der Autor eine Tabelle von 49 Arten uncl verglich deren Vorkommen in den beiden 
Eisenbahnknotenpunk ten. 

Es wurde fest_gestellt, dass von der angefiihrten Artenzahl 16 Arten in beiden Knotenpunkten 
vorkommen. In Oeská Tfobová sind 14 Arten verbreitet, die noch nicht nach Brno vorgedrungen 
sind. In Brno kornmen dagegen 19 Arten vor, die im Knotenpunkt Česká Třebová fehlen. 

Es wird interessant sein, wahrcnd der nachsten J ahre zu verfolgen, welche von den synan -
thropen Arten aus Česká Tfobová nach Brno vordringen und wolche im Eisenbahnknotenpunkt 
Česká Třebová isoliert bleiben werden - offensichtlich in Abhangigkeit von der Froqu enz cle:> 
Eisenbahnverkehrs und von den Anspruchen der Arten an die J ahresniederschlage und T em
peraturen. 
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