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Málo známá antropogenní rostlinná společenstva města Brna 

Weniger bekannte anthropogene Pflanzengesellschaften der Stadt Brno 

František Grú I Ill a Karel Kopeeký2l 

ÚVOD 

C:KULL F. a. K. KoJ>EuK\' (l!J8:~): ~l}du z rnírn (t a11tropvgnn11í ro;-;tlinnlÍ ;ipol n(·Pn;-;tva 
města Brna. I Litt.lo knowa antl1ťopo~mwous pln11t eornm1111 ii ios of tho Brno <'it.y. J 

l'rť >:.; lia , l'rnlm. :)5 : :?:~5 - ~4:1. 

:-;01110 poorly knowll a11thropoC:•'lloous pla11t (·on11n11nitio.-.; a r<' d isc 11 . ..;scd . . \Ue nt,ion 
\\'RS mainly paid Lo (0omrn u11ii i1)'' l)f 11011-Lrud>!Pn or· s liglit 1.\' trodd1' t1 so il~. Tho syn
taxonomic trnat1nont follo\1 ·s tfH' dnclw·i, i\·o 11w t lwd of ('lass ifi('at ion. Fin~ col'not ,q >()>! 
are rloscribed at the lov1'I of ha . ..;;d a11d dnrivod comrnw1itios: 1. Si8ymbrúnn 14fián11le -
/8isymúrietoliu jJ>tantor1inet11lia) (HAPA 0 Ul78) U1t u J..,1, nt lú>Pg<..:KÝ in Koi·i.;1 )KÝ l!JiH, 
~. Lepú li11rn rndemle - )1'l'isymbriet1dú1 /l'l11ntar1inetali11J 1..:1~ ťCZ Y~SKr H.17:), 3. C11p8ella 
bursri-p1t8f,oris - [P/i111.tar;it1.1t11l i11 /•"'is_11nibrirtalú1J G1ti ;LL nt KorECK\· , 4. /'11r ·l' i11 1:lti:n 
d·istrml>' ·- l L-' l1mt11y inetnl ir1/Si.·nt111hri»t11 I /11 I (: Jt i ' 1,i,, 5 . . -1 t•ri J•fr.r p11t 11l1t - [ C'lwno / !(J(lil'/•' lt / 

,')'ecalúwtr:ril H .\DA(' I B78 . Ha;ic s::r11•• :olog i1·a l and s\'11g('no t ic chara<·l,ori ·-; t i\'s arn 
providod . 

l) Ha vlítkova .'J :! , fj():! 1)0 J:n 1.n , ( 'ťsko..;lo1 •1' nsl:o. 
'.l) Botanický ústm· (SAJ'.;!{):! J:: F rú lw11Ú'1' . (\,..,./.08/o1Jť11'°1co 

l'í·ísptivd,. nanvui<' ?HL s t,u .l ii u p io11 ýrský<·l1 spu l1't' <'l1.~ 1 ·<•1·l1 rns tlin 11a oh11až0ných pud ítuh 
brrn'" n::;kýeh stavo n išť (<; Jt i'LL 1 HS I). \ . tun i Lo pí· í s pť·vk 11 by la pod:imt fy to1:1mo logická c liarakto. 
ri;;tika ně kolika bě ,f. n i'• ;-;o vyskyLujkíi:h . av~nk v od bornó lit,oratui·f' vo"měs pí·pli lížoný(' h s polt„. 
(;em;tev. Pravděpodobnou pl-íi" i110 .1 mal é pot.urno,.:! i vt'110,·ri.11ó něk terým antropo~rm11í111 (;llllÓ· 
zám našich volkomčs t j:-;ou uri'·ité 11wlodolo~il'l,ú obtíže, ,-; 11imiž ,;o setká v á m e př-i pok11s1'r h o jo
jich syntaxonorniekou.kla...,ifikaťi . \T<· smyslu d1> .~ud plat,,r1ú d"finicn as0t·iaťo, podanónl 11a k<~ť1-
gresn botanikú v Amsterodamu (I B:l ;i) , n:ťifr být. jl'n malá řast u~c lito ,.; polečen~tov t,vpizovúna 
na úrovni a,.;o<..:iad. }'í·i jeji<·h s.vntaxo11orni d•1~m zpra1·0,·.í,ní byla proL•) po11žita t7.v. d<'rluktívní 
klasifikaení metoda (KOPECKÝ 1H78, ť<WEť'K\·. nt l-!F..J'>Ý l!l7~J · Tato m e toda umožnila ::;,vn
taxonom ick ó zpra<'ování i takuvýe h reú ln t'· ox is lují( ·í <"l1 ::;pole{·oustov, kt.e rc't se "vým druh°'·.Ým 
8loženírn vymykají běžným kla:;; ifikač-nírn po"tuµum sou(·asných :'l t.i·edoevro pskýd1 ~kol. 

Metoda vychází z postulátú Braun-BIR.nq11Ptovy š kol~·. a je proto n óktcrýrni autory považo
vána za další l'Oz.vinut,í k lasifikac':ních princ ipú t éto iíkoly, vhodné zvláště pro typiza(;i antrop,o
gcnnícl1 spo lečenstev (\VESTHOFF e t VA'< 1rn1: l\IAAHEL HJ78, v uaoi í l iLoratu[·o l\1 PCINA 19 ~2). 

Aplika~e tzY. doduktívní metody umožnila synta.xonomickó zpracování některýc h. do~ud · 1rn'tlo 
známých cenot,ypů, rozšfrnnýc h na a.ntr·opogonníc li pudá('h ph okrajíel1 ul11~, c liod 11ík11, 11a ne
obdělaných záhonech, na rabátkách, v parcích a ohdohn)·d1 . ;; tanovištíťlt na území mě,.; t,a Bl'na'. 
Tyto cenotypy lze zal-auit mezi piooý~skú n1...;tlinná ::;pol1~úenstva. () ::; idlují písčito-hliuitó, pí :>č itó 
až písč ito - jílovitó púdy s lokálně promč uli vqu pl·íměs í škváry,' drobnóho štčrku nobo popl'la. 
Vyvíjejí se na stanovištích , která nejHou pravidelně s0š lapAvána, nebo která JSOU ovlivi10vána. 
jen mírným sešla.pem. V je jich druhovém s ložení se pravi<lolně a téměř rovnorněrnó uplat řtUjí 

. druhy jedno tek fádú 8it1ymbrietalia .J. Tx. ex MATUSZKlEWICZ 1962 em. GóRs 19lili a Plrmtn.. 
gin,etalia majoris Tx. et PitsG. 1950 em. 0BErWORFl1:lt 1967 ( = Polygono-Poetulúz. annunť H„ Tx. 
in GEHU, Tx. e t RteHAI{D 1972) 8 př-í,.;lušnou garni turou druhů tHd Chevopodictea Brt. -BL. rnfil 
e m. LoHM. J·. et R. Tx . ex l\fA:TuSZKTEWICZ HJ62, Plantnginetea majoris Tx. At Pmio . 1950 a Se
calinetea BR.-BL. 1951. 



CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH CENOTYPŮ 

Bazální společenstvo Sisymbrium oj ficinale-[ Sisymbrietalia / P lantaginetalia] 
(HADAČ 1978) GRULL et KOPECKÝ in KOPECKÝ 1981 

Pionýrské . společenstvo osídlující obnažené hlinité až hlinito-písčité půdy 
neobdělaných a částečně sešlapávaných záhonů v chodnících a v pracích 
uvnitř i na okraji města. Vyšší obsah živin, zejména vysoký obsah dusíku 
v půdách, je indikován směrem dalšího spontánního vývoje porostů spole
čenstva, který většinou směřuje k cenózám třídy Galio-U rticetea. Domi
nantní druh společenstva, Sisymbrium officinale s diagnostickou hodnotou 
řádového druhu Sisymbrietalia, náleží ke konkurenčně slabým druhům, 
schopným vytvářet porosty s relatívně omezenou reprodukční schopností. 
Společenstvo dosahuje plného vývoje ku konci první poloviny vegetačního 
období. Zpravidla ještě v témže roce nebo v roce následujícím je dominantní 
druh společenstva potlačen šířfoími se konkurenčně silnějšími druhy (Arte
misia vulgaris, Aegopodium podagraria , v některých případech Atriplex 
nitens nebo Chenopodium album). Poněvadž převládající složku porostů tvoří 
druhy řádů Sisymbrietalia (Sisymbrium officinale) a Plantaginetalia majoris 
(Plantago major, Polygonum aviculare s.Z., místy Poa annua), je společenstvo 
považováno za bazální s meziřádovou příslušností (KOPECKÝ 1981 b). 

Cenotyp obdobného druhového složení je uváděn i z jiných oblastí našeho 
státu. Ze severovýchodních Čech jej popisuje HADAČ (1978), z Prahy KO
PECKÝ (1981). V dolním Pováží jej studoval MUCINA (1979). Na území Brna 
patří k méně hojným, avšak fysiognomicky, vývojově i synekologicky po
měrně dobře vyhraněným cenózám. 

Lokality snímků v tab. 1 

1. Brno, ul. Zahradníkova., neobdělávané záhony před budovou polikliniky. Půda zahradrú, 
tmavohnědá, málo hnojená. 19. 7. 1979. 

2. Brněnské lve.novice, skládka. v opuštěné pískovně, svah pískovny; exp. JZ, sklon 20°. 
Půda popelavě šedá s příměsí popela, omítky a asfaltových drobných úlomků, hlinito-jílovitá.. 
10. 7. 1980. 

3. Brno, ul. Veselá, rabátka a záhony před hotelem International. Půda zahradní, hlinito
.písčitá, hnojená. 29. 7. 1980. 

4. Brno, Tyršovy sady. Půda světle hnědá, nehnojená, středně vlhká, lokalita zastíněná. 
10. 8. 1980. 

Bazální společenstvo Lepidium ruderale-[ Sisymbrietalia/ Plantaginetalia] 
KEPCZYŇSKI 197 5 

Pionýrské společenstvo s dominantním druhem Lepidium ruderale, rozší
řené na okrajích nevydlážděných chodníků, podél zdí a plotů (zde vytváří 
často jen maloplošné fragmenty), při okrajích cest ke skládkám a pískovnám, 
vzácněji na skládkách, zejména na brněnské periferii. Obvykle bývá vy
vinuto jen na malých lemových plochách. Výjimečně tvoří rozsáhlé homo
genní porosty na ploše několika desítek nebo stovek čtverečných metrů 
(skládka v Tuřanech a to v letech 1964-1965). Společenstvo osídluje extrém
ně suchá, plně osluněná stanoviště. Půdy jsou většinou mělké, hlinito-písčité, 
jen místy hlinito-jfJovité, na skládkách a v okolí skládek s výraznou příměsí 
škváry, cihlové drti a popela. Půdy při okrajích chodníků jsou zpravidla 
ovlivňovány mírným sešlapáváním. 

Syntaxonomická příslušnost společenstva je určována jednak cenologic
kou amplitudou dominantního druhu, jednak garniturou přimíšených druhů , 
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Tab. l. - Bazální společenstva se Siaymbrium officinale a Lepidium ruderale. (Vědecká jména 
rostlin podle RoTHMALER et al. 1966.) 

Sisymbrium officinale Lepidium ruderale -
Typ společenstva [ Sisymbrietalia/ [ Siaymbrietalia / Plantaginetaliq,] 

Plantaginetalia] 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Plocha snímku v m 2 10 15 5 3 4 4 4 4 4 
Pokryvnost v % 90 80 90 90 80 90 90 so 60 
Počet druhů 21 26 17 16 11 20 18 17 9 

Dominantní řádové druhy (Si-
81Jmbrietalia/ Plantaginetalia) 

Sisymbrium officinale 4 4 3 3 
Lepidium ruderale 4 4 4 4 3 

Ostatní druhy jednotek ř . Si-
symbrietalia J. Tx. ex MATUSZK. 

1962 em. G6Rs 1966 

Conyza canadensi.<1 ( dif.) + + + ! 1 + 
Bromus sterilis ( dif.) + I. + + 
H ordeum murinum + + + 
Bromus tectorum 1 + + 
Atriplex nitens + + 
M alva neglecta + + 
Druhy tř. Chenopodietea BR. -BL. 
1951 em. LOHM., J. et R. Tx. ex 
MATUSZK. 1962 a S ecalinetea 
BR.-BL. 1951 

Chenopodium album + 1 + 1 + + + 
Sonchus oleraceU8 + 1 + + + 
S tellaria media 1 + + + + 
Sonchus asper + + 
Druhy ř. Plantaginetalia majoris 
Tx. et PRSG. 1950 em. OBERD. 
1967 a tř. Plantaginetea majoris 
Tx. et PRsG. 1950 

Plantago major 2 + 2 2 3 + 2 ·+ + 
Polygqnum aviculare s .I. 2 I 1 I 1 I 1 2 2 
Poa annua 1 + + + I + + 
M atricaria matricarioides + + I 

Ostatní druhy 

Lolium perenne + I 1 - 2 2 I + I 
Taraxacum of ficinale + + + + + + + 
Tripleurospermum inodorum + + + + + + + 
Convolvulus arvensis 1 + I + 
Achillea mi llefolium + + + 
Agropyron repens + + 
Artemisia vuU;aris + + + 
Capsella bursa-pastoris + 
Euphorbia peplus + + + 
Poa pratensis I l 
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Pokračování tab. l · 

Typ společenstva · 

(~íslo snímku 
Ploeha snímku v rn 2 
Pokryvnost v % 
J>očo t druhú 

Urtica dio1'.ca 
A.maranthus retroflexus 
Arctium lap71n 
Erysirnum cheiranthoides 
Ga,linsoga parvijlorri 
Polygonum Lapathifoliimi 

'lisymbrinm officinale 
[Sisymbrietalia / 
Plu11tuginetalia] 

] 2 3 4 
IO 15 5 ;3 
90 80 90 90 
21 26 17 16 

+ + + 

+ + 

+ 

Lep,idinrn ruderale -
[8'isymbrietalia / Pla:ntagúieta li<t] 

5 6 7 8 9 
4 4 4 2 2 

80 uo 90 80 HO 
JI 20 18 17 9 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

Pouze v jednom ;,;nímku: Aegopodium podagraria 2: +, Arnaranthu.y retroflexus 8: 2, Arctium 
tomentosum 6: +, Berteroa incana 8: +, Carduus <tcanthoides 6: +, Dactylis glomerata 2: +, Galin
soga cilia,ta 3: +, Chenopodium ficijol-iurn 2: +, Ohenopodímn strictum 2: +, Lactuca serriola 6: +, 
~[ edicago lupu lina 2: +, M ercurialis a.nnua 7: + ,Past1:naco sativc1, 6: +, Plantago lanceolata 4: +, 
R<J.nunculus repens l: +, 8eneáo vulgaris 1: + , Sinapis arvensis 2: +, Solnnum nigrttm 7: +, 
rrhla.<17Ji an:ense 4: +. Trijoliu,m repens l: +, Tussilago farjara 2 : +. 
tc 

vystupujících v porostech s nejvyšší stálostí a pokryvností. Společenstvo je 
srovnatelné s cenotypem uváděným ze stejných stanovišť v některých pol
ských městech (K~rczYNSKI J 97 5) a v jihozápadní části města Prahy (KO

PECKÝ 198lb). 

Lokality snímkú v tab. I 

5. Brno, ul. Botanická, okraje nedlážděného chodníku u budovy Husova sboru. Půda hlinito
-písčitá, ulehlá, mírně v lhká . 29. 7. 1980. 

6. Brno, ul. Polní, podél p lotu budovy n. p. Ceologický prúzkum, č . p. 2:i - 25. Plida hlinito
-jílovitá, kyprá; lokallta silně osluněná. 29. 7. 1980. 

7. Brno, ul. Josefská, podél hrazené proluky. Ptida hlinito-jílovitá, osluněná. 1. 8. 1980. 
8. Brno, ul. Tkalcovská, podél nedlážděné části chodníku nedaleko novinového stánku. Půda 

hlinito-pís(·itá, mírně zastíněná. 2. 8 1980. 
9. Brno, skládka na ul. Vinohradské ve Starých Černovicích, na lemu cesty ke skládce. Púda 

hlinito-písčitá s pi'íměsí popela a škváry. 18. 9. 1980. 

Odvozené společenstvo Capsella bursa-pastoris [ Plantagineta.1ia/ Sisymbri
etalia] GRůLL et KOPECKÝ hoc loco 

Pionýrské společenstvo s převahou druhú náležejících okruhům fadu Plan
taginetalia Tx. et PRSG., 1950 em. ÚBERDORFER l 967 a tříd Chenopodietea 
a Secalinetea s naznačenou cenologickou diferenciací směrem k řádu Sisymbri
etalia J. Tx. ex MATUSZKIEWICZ 1962 em. GoRs 1966. Vůdčí druh společenstva 
Capsella hursa-pastoris, bývá v literatuře hodnocen jako druh společný třídám 
Chenopodietea a Secalinetea. Jeho cenologická amplituda je však podstatně 
širší. Je určována možností tohoto konkurenčně slabého druhu obstát 
,r soutěži s ostatními druhy v ± řídce zapojených porostech, a teprve 
v druhé fodě jeho ekologickými nároky vúči abiotickým faktorúm prostfodí. 
Vzh ledem k široké cenologické amplitudě vúdčího druhn Capsella bursa-pasto-
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Tah . .2 . -· Oclvozern't spolcč-enstva s Capsell<i lmr.rn-pa8tori.11 a Pucchwllia. distrms. (Věde( ~ ká 

jm~11~ rostlin podle Ro·.rHMALER ct al. l!Hl6.) 

Typ spolflčcnstva 

Číslo snímku 
P loeha snímku v ni2 

Pokryvnost v % 
Pot\flt druhú 

Vúdčí drul1y odvoz. ,-:pol. 

Capsellri lnff8a-pastoris 
Puccúrellia distrms 

Druhy jeclnotok ř. Planla.gineta
lia majoris Tx. et PRSG. 1950 
cm. OBERD . 1967 a tř. Planta
ginctea majoris Tx. et Pn.sG. 1950 

Plantago major 
Polygonum aviculare s.l. 
J>oo annua 
Jvf ntricaria matricar ío ides 

Drnhy jednotek ř. 8i.<Jymbrieta
lfo J. Tx. ex MATUSZK. 1962 em. 
Gé'ms 1966 včetně rlrnhú společ
ných s i-. Plantaginetalia 

Lepidium ruderale 
Bromus tectorurn 
Conyzn cnnadensis 
C a.rdaria d raba 
H ordeum murinum 
Lactuca .<Jerriola 

Společné druhy tř. Chenopodie
tea BR.-Br,. 1951 em. LoHM„ J.et 
R . Tx. ex MATUSZK. 1962 a S e
crilinetea BR.-BL. 1951 

Chenopodium alb11.m 
Sonchus oleraceus 
A triplex patula 
S ·inapis arvensis 
Stellaria media 
Thlaspi arvense 

Ostatní druhy 

Lol-ium perenne 
Cir.num arvense 
Poa praten.<JÍ.'J .<1.l. 
Tciraxacum officinale 
Achillea millefolium 
Agropyron repens 
Artemi8ia vulgaris 
Coni,ol?Jul1.l8 arvensis 

Capsella bursa-pastoris -
[ Plantaginetulia / 
Sisymbrietalia] 

I 
20 
95 
17 

4-5 

+ 

2 
IO 
!)5 

18 

4 

l - 2 
1-2 + 

+ 

+ 

+ 
1 

1 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1- 2 
+ 
1 

+ 
-l 

+ 

:J 
JO 
95 
16 

4 

1 
1 
1 
+ 

+ 

2 
l 

+ 
+ 

+ 
J 

4 
10 
95 
16 

4 

+ 

+ 
1 

I 

+ 
l 

+ 

Pucc·inellia. distans -
[Planlnginetali11 /8 ·isymbrictaliaJ 

5 
5 

90 
14 

4 

:~ 

2 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

2 

+ 
+ 
1 

6 
.5 

90 
18 

4-

I 
1 
+ 

f
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

7 
JO 
$-JO 
]8 

+ 
4-

2 
2 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

1 

+ 

I 

+ 
+ 
+ 

8 
10 
90 
11 

4 -- 5 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

9 
20 
85 
20 

4 

2 

l 

+ 
1 

+ 

+ 
+ 

1 + 
I + 

+ 
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Pokračování tab. 2 

Oapsella bursa-pastoris - Puccinellia distanJt -
Typ společenstva [ Plantaginetalia/ [ Plantaginetalia/ Sisymbrietalia] 

Sisymbrietalia] 

Óíslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Plocha snímku v m 2 20 10 10 lO 5 5 10 10 20 
Pokryvnost v % 95 96 95 96 90 90 90 90 86 
Počet druhů 17 18 16 rn 14 18 18 11 .20 

Dactylis glomerata + 1 + 
M elilotus officinalis + + + 
Trifolium repens + + + 
Tripleurospermum inodorum + + + 
Oichorium intybus + + 
Orepis biennis + + 
T ussilago f arf ara + + 

Pouze v jednom snímku: A maranthus lividus 6 : +, A rctium Zappa 1: +, Asperugo procumbens 
9 : +, B allota nigra 9: +, Bromus mollis 4: . +, Bromus sterilis 2: +, Ohenopodium ficijolium 6~ +, 
Chenopodium glaucum 6: +, Daucus carota 9: +, Leontodon hispidus 3: +, Medicago sativa 2: +, 
M elandrium album 1: + ,Poa palustris 6: +, Potentilla supina 6: +. Reseda lutea 9: +, Rumtx 
crispus 3: +, Sisymbrium loeselii 7: +. 

ris , jehož diagnostická hodnota odpovídá kategorii druhů průvodních (Seca
linetea , Chenopodietea , Plantaginetea majoris), je popisovaný cenotyp hodno
cen na úrovni odvozeného společenstva. 

Porosty společenstva náleží k t ypickým pionýrským fytocenózám s pře
vahou jednoletých druhů, regenerujících ze zásoby diaspor obsažených 
v půdě. Jsou proto typické pro převrstvené a částečně sešlapávané půdy 
v okrajích záhonů městských parků, rabátek v městských ulicích, okrajů 
hlinitých cest v zelinářských zahradách aj . Porosty společenstva jsou vesměs 
efemeroidního charakteru. Jejich vývoj vrcholí již koncem května a v červnu. 
Víceleté reprodukce jsou schopny jen na stanovištích, jejichž půdní povrch 
je pravidelně mechanicky porušován, střídavě kypřen a sešlapáván, (např. 
okraje mechanicky čištěných hlinitých cest v zahradách). Na jiných stano
vištích bývá struktura společenstva brzy rozrušována šířícími se porosty 
konkurenčně silnějších druhů, např. porosty spontánně vznikajících trávníků 
s převládajícím Lolium perenne. Patří však k vyhraněným cenotypům vá
zaným převážně na městské osídlení. 

Společenstvo stejného druhového složení je známo z jihozápadni části města. Prahy. Ko
PECK Ý (podle písemného sdělení) je uvádí z m echanicky poškozovaných a částečně sešlapávaných 
okrajů trávníků v ulicích Smíchova, ze sadu Klamovka v Košířích a z jiných lokalít. Pro srovná.nf 
uvádím snímek zapsaný na hlinitém okraji trávníku na vltavském nábřeží při ústí ul. J. Plachty 
(Praha-Smíchov). 15. 6. 1980, ca 15 čtv. m, pokryvnost 90-95 %: Oapsella bursa-pastoris 4, 
Lolium perenne 2, Poa annua I - 2, Polygonum arenastrum I - 2, Sisymbrium ojficinale I, Plan
tago major I, T araxacum offcinale 1, Puccinellia distans +, Lepidium ruderale +, Atriplex patula 
+, Ohenopodium album +, Sonchua oleracew +, Galinsoga parviflora +, Hordeur.n murinum +, 
Bellis perennis +, S inapis arvensis +, Matricaria matricarioides +, Veronica spec. div. +. 
Lokality snímků v tab. 2 

1, 2, 3: Brno, ul. Opletalova a ul. Husova, záhony v parčíku u budovy Janáčkovy Ake.clemie 
muzických umění. Půda tmavohnědá, zahradní navážky, hnojené. 5. 6. 1979. 
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4. Brno, ul. Olomoucká a. ul. Skácelova. parčík. Půda tmavohnědá. hnojená přípravkem 
NPK. Lokalita silně osluněná. 9. 6. 1979. 

Odvozené společenstvo Puccinellia dislans-f Plantaginetalia/ Sisymbrietalia] 
GR-0-LL hoc loco 

Vznik a vývoj tohoto společenstva na území městLL Brna kla,deme do sou
vislosti se zimními posypy vozovek a chodníků solí. Počátky šífoní porostů 
s dominantní Puccinellia distans v ulicích našich měst se skutečně časově 
kryjí s počátky zimních chemických posypů, zaváděných koncem čtyř-i
cátých let. Zvýšená koncentrace solí v půdním substrátu hlinito-písčitých 
sedimentů na okrajích chodníků a ulic působí jako selektivní faktor, omezující 
konkurenčnf schopnost ostatních rostlinných druhů , jejichž místo zaujímají 
šířící se populace Pilccinellia distans. Tento slanomilný druh proniká do 
různých společenst,ev osídlujících lemová stanoviště podél městských komu
nikací. Rozrušuj e jejich strukturu a stává se dominantou nového cenotypu, 
specifického druhového složení. Invaze populací Pnccinellia distans byla nej
častěji pozorována na stanovištích osídlených společenstvy svazu Polygonion 
avicularis BR.-BL. 1931 em. RIVAS-MARTINEZ 1975 (v. Plantagini-Polygo
netum avic1daris puccinellietosum GuTTE 1972). Analogickým způsobem pro
bíhá však i na stanovištích jiných cenotypú, např. na stanovištích I-lor
deetum murini, Brometum tector-um. 111 alvetum rieglectae, bazálního společen
stva Sisymbrium officinale-[Sisymbrietalia/Plantaginetalial a jiných spole
čenstev konkurenčně slabých druhú, rozšířených při okrajích chodníků, cest 
a ulic. Určitá příměs Puccinellia distan s bývá však charakteristická i pro 
jiná antropogenní společenstva osídlující půdy s vysokým obsahem solí, 
např. pro Chenopodio-Atriplicetum hastatae v okolí hnojištních jímek, pro 
různé cenotypy vyvíjející se v okolí skladů umělých hnojiv , nebo na půdách 
kontaminovaných určitými odpady chemického průmyslu (KRIPPELOVÁ 
1971, ELIÁŠ 1979, KoNTR1šovÁ 1980, KorECKÝ 1981). Cenologická amplituda 
Puccinellia, distans je tedy relativně široká a je určována především mezi ·· 
druhovými konkurenčními vztahy ovlivňovanými edafickými vlastnostmi 
stanovišť. Popisované společenstvo je hodnoceno na úrovni společenstva od
vozeného. K dalším druhům, zastoupeným v porostech společenstva s vyšší 
stálostí, patří především komponenty jednotek řádu Plantaginetalia majoris 
PRsG. et T x. 1950 em. ÚBERD. 1976 (Plantago major, PolygonÍ'Um aviculare s.l., 
Poa annua) . Příměs druhů jednotek řádu Sisymbrietalia a druhů třídy Cheno
podietea je většinou málo výrazná. K stálým sJožkám porostů společenstva 
náleží Lolium perenne s diagnostickou hodnotou průvodního druhu, vykazu
jícího dostatečnou resistenci vúči zvýšenému obsahu solí v půdách (K-0-HN
BERG et MAHN 1978). Na hlinito-písčitých sedimentech při okraji chodníků 
a vozovek, které jsou více ovlivňovány sešlapáváním, zřetelně převažují 
druhy řádu Plantaginetalia majoris, zatímco zastoupení prvků jednotek řádu 
Sisymbrietalia bývá nepatrné. Lze proto uvažovat o oddělení některých po
rostů v samostatném cenotypu Puccinellia distans-[Polygonion avicularis]. 
Stálost a pokryvnost prvků řádu Sisymbrietalia naopak vzrůstá na nesešla
pávaných hlinito-písčitých až štěrkovitých půdách v okolí demolic starých 
domků na, periferii města Brna, na stanovištích v okolí nádražních skladů aj. 

Na půdách nasycených amonnými solemi (okolí skladů dusíkatých hno
jiv) lze uvažovat o oddělení dalšího samostatného cenotypu na úrovni odvo
zeného společenstva Puccinellia distans-[Chenopodion glauci]. 
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Na území Brna se společenstvo ŠÍÍ'Í zhruba od počátku padesátých let. 
V současné době je poměrně hojné, je však vyvinuto převážně jen na malýC'h 
plochách. Př-i okrajích nevydlážděných chodníků na periferii města částečně 
ustupuje v souvislosti s pokračující úpravou povrchu asfaltová:ním. 

Lokality snímků v tab. 2 

5. Brno, Židenice, okraj silnice na konečné zastávcť'! el. dráhy č. 2. PiHla. hlinito-písčitá až 
jilovitá, mírně vlhká. 14. 8. 1980. 

6. Brno, Židenice, rumiště vzniklé po demolici domků na.proti poliklinice na ul. Bubeníčkově. 
Půda hlinito-jílovitá s příměsí omítky. 14. 8. 1980. 

7., 8. Brno, ul. Olomoucká, ruderslizovsné plochy na okraji chodníku mezi domy č. p. 21 - 23. 
Půda hlinito-písčitá s drobným silničním štěrkem. 25. 8. 1980. 

9. Brno, ltečkovice, rumiště u železniční sta.nice v Řečkovicích. Puda. hlinito-jílovitá. Depo
náty s příměsí jemného popela a štěrku. 19. 7. 1978. 

Bazální společenstvo Atriplex patula-f Chenopodietea/SecalinetP.a] HADAČ 1978 

Přes značnější rozšíření v různých oblastech Čech patří dosud k málo zná
mým pionýrským společenstvům. Jeho syntaxonomické zařazení je určeno 
vysokým zastoupením druhů společných třídám Secalinetea a Chenopodietea 
(Atriplex patula s příměsí Chenopodium albitm, Sinapis arvensis, Thlaspi 
arvense aj.) a průvodních druhů s dílčím optimem rozšíření v cenózách 
těchto tříd (Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum aj.). l\lísty 
se vyvíjí na obnažených půdách v okolí stavenišť, avšak daleko častěji do
provází okraje cest a silnic na brněnském pfodměstí. Osidluje hlinito-pís
čité až hlinito-jílovité půdy s proměnlivou příměsí škváry a drobného skeletu. 
Dominantní druh společenstva vykazuje dostatečnou toleranci vůči zvýšené
mu obsahu solí v půdě. Hodnoty pH zjištěné v povrchové vrstvě půdy několika 
stanovišť společenstva kolísaly mezi hodnotami 6, 9 až 7 ,3. Na částečně za
solených a mechanicky zraňovaných půdách při okrajích ulic je společenstvo 
schopno víceleté reprodukce. Na deponiích zeminy v okolí stavenišť bývá 
zpravidla již v následujícím roce potlačeno porosty některých konkurenčně 
silnějších druhů (Atriplex nitens, Artemisia vulgaris). V porostech vyvinutých 
při okrajích komunikací bývá nápadná lokální účast některých agestochorně 
se šířících druhů (Setaria viridis, Brassica spec. div., Sinapis arvensis, miRty 
i Setaria verticillata). 

Jinak je složení brněnských porostů společenstva totožné se složen.ím po
rostť1 dokumentovaných z jihozápadní části Prahy KOPECKÝM (198la). 

Snímek typického porostu společenstva: Brno-Staré Černovice, ul. Vinohradská, okraje vo
zovky poblíž n. p. Prefabrikáty; ca. 30 čtv. m, pokryvnost ca 95 %, n. 8. 1970. - Atriplex patula 
4, Chenopodium album s .. <Jtr., Artemisia vulgaris l, Lolium perenne I, Tripleurospermum inodoritm 
I, A vena jatua l, Atr'iplex nitens +, Conyza ca,nadensis +, Lepidium rudera.le +, Lactuca serriola 
+, Capsella bursa-pa,1Jtoris +, · Thlaspi ar1;ense +, A marnnthus retroflexus +, Polygon um convol
vulus +, Setaria viridis +, Setaria verticilla,ta +, M ercurialis annua +, A ethu,sn cyna,pium + , 
Carcluu,s acanthoides + , Poa annua +, Taraxacum ojficinale +, Tussilago farfurn +. 

SHRNUTÍ 

Práce pojednává o několika málo známých typech rostlinných společenstev rozšífoných na 
antropogenních půdách při okrajích chodníků a ulic, na neobdělávaných půdách záhonů a v par
cích na území města Brna.. Pozornost byla zaměřena na společenstva nesešlapávaných, nebo jen 
mírně sešlapávaných stanovišť. Při syntaxonomickém zpracování společenstev byla použita de
duktivní metoda. Je popisováno pět cenotypů na úrovni bazálních a odvozených společenstev: l. 
Sisymbrium officinale-[Sisymbrietalia/Plantaginetalia] (HADAČ 1978) GRti'LL et KOPECKÝ in Ko
:PECKÝ 1981, 2. ďúepidium ruderale-[Sisymbrietalia/Plantaginetalio,] KErCZYNSKT 1975, 3. Capsella 



bursa-pastor,is-IPlnntnginctaho/i:Nsyrnbrietalifll GRi. 'LL nt Kor1<:c 1.:\'- . 4. l'11rá11 ellir1 d istuns-[Plrmta
ginetulia/l~'ú;ymúrietnlinl OniTLL. !i. Atriplr.r 71r1l11la -IChe11nrwdietM /S emlinrteaj HADAČ 1978. 

V práni jo podírna zá.k ln.dní synokolo~i<>kn. n s.v ngPnPtiekA char1tkt« · ri~t. ikA. 11Y11dtmých 8po le
ěenskv. 

ZUSAl\l}lEN FA S8U NG 

Die vorliegende Arboit befal'l.::it sich mit. einigon wenige„ bokanntl'n Typen von Pfianzen
gesellschaften, <lie auf den anthropogencn Boden an Ga.ssen - und Gehsteigrandern, an unbestell
ten Beeten, in den Parkanla.gen der neuen vVohnviertel uml um die Einfassungsbeete herum 
verbreitet sind . Dic lnteresse wur<lo a.uf Go;;ellschaften der uberhaupt nicht oder nur wenig 
niedergetretenen Standorte geriehtet. Bei der synt.nxonomischen Bea.rbeitung d er Gesellscha.ften 
bediente man s ieh der deduktiven Mothode (KOPECKÝ 1978, KOPECKÝ et HEJNÝ 1978) . Es werden 
fiinf Zonotypen im Range rler basalen und abgelcitoten Gesellschaften be;;chrieben: 1. S1:sym
brium officinale-[„ .... 'isymbrietnlia/Plantagfrietaliri] (HADAČ 1978) ÚRÚLL et KOPECKÝ in KOPECKÝ 
1981, 2. Lepidiurn ruderale-[Si8yrnbrietalú")Plnntaginetalia] KEPCZYŇSKI 1975, 3. Oapsella buraa
pa~toris-[l'lanta,ginetalir1 /8úyrnbrietalin] GnúLL et KOPECKÝ hoc loeo, 4. Pnccinellia distoms-[Plan
taginetalin/Sisymúrietalirr] OniJLJ, ho<' loco, ó. Atriplex pntuln-[Chenopodietea/Seccilineteal HADAÓ 

1978. 
Die Arbeit bietet oine grundlegende synokologisch c 11nd syngenetische Charakteristik der 

erwalmten Zóuotypell . 
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