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Nově zjištěná a přehlížená ruderální společenstva na území Brna 

Neu festgestellte und bisher nicht beachtete Ruderalpflanzengesellschaften auf dem 
Gebiet der Stadt Brno 

František Grúll 

'Jrti'LL F. (1!)85): ~U\'l' zji.::-tl·ná <l pi·clil1zc.1á ruderální :--poll't'l'Jlsl\n lltl ÚZ!'lllÍ Brna. 
l1\c,dy found or o\·l'rlookl'd rudl'nll pltint cunmnmitÍC's ín Hnio.J - l'rl'::-llll, Prnlin, 
57 : 5:3 _ 64. 

:-)overal rudťnd planL L·ornnnmitil's 110t dc,.,nihl'Ll lwfon' in tlw tO\\Jl of Brno <.mel 
in its surroundings ha-ve hce>n found in ilie arca. Tli c c·omrnu11ity of Jlclico tr11ns
silvrmic11e-Agropyrctum nprntis :.\li._'LLER in Ci'rns l~(j(j OC<'Ul'S on tbc d<'posiis con'ring 
tlw tips in disused :::.andpits, tlio comrnunity of D iplotm.:i lenuijolir1 e-A gropyrrtuni 
repe11tis (1'111L.) }ll~LLER 111 Uorn; l\)(i!J <1.long tho rnilway trauk::; nnd on tlie cdgcs of 
núlwt1y c·mbankrnents in Brnu and its ,.;nrTolmclings, tl1c connnunity of .t.,'rhio- l 'erbus
cctwn :-\Js<.;L.'\lllf 1950 dPvelops on tlie bulldoz<'d slopes of cxliaustcd :;nnd-píLs, 
abandorwcl tips bcinµ: on'rgrown by ilw c·ornrnnnity \\·it li Echinops splwrrol'rplwl11s 
[Onopordctrtli(/ /Arrhrnuthcrelulia] }l1 Cl.'\A l\rnJ. Jn t lw rudl'ral grassy nrcas in p<1rks 
and arournl housing cstatcs ol'uui-s t110 cornmu11ity of Achillen millefoliurn-Lolium pe
re1111c, so far ovcrlookcd. !Jru1110 sterilis-Aspc1 ugi11etum p!'ucwnbe11tis ELL\i'.; 1981 ha:.; 
also li C'l'll found in onc lo l'nl ity. 

llrn:líékorn 3:2, 602 00 JJmo, (esl.oslo1.:e11sko. 

Brno vlivem rozvinuté bytoYé a prúmyslové výstavby stává se již řadu let 
vhodným studijním objektem pro poznání rozšíření a vývoje antropicky pod
míněných, méně známých ruderálních společenstev. V letech 1979 - 1982 věno
val jsem pozornost několika méně známým a přehlíženým ruderálním spole
čenstvům, která z Brna a jeho okolí nebyla uváděna. Jde o druhově pestrá a 
lokálně dobře vy,Tinutá společenstva vyskytující se na brněnských skládkách, 
kolem železničních tratí a v areálech stavenišť v sídlištích. 

Př e h 1 e clI a n a 1 y z o v a n ý c h s p:o 1 e č e n st e v 

Ze tř'ídy Agropyretn1, interr;nedii-repentis l\1ULLER in GbRS 1966 je na starších 
deponiích brněnských skládek a ve zrušených pískovnách vyvinuto společen
stvo M elico transsilvanicae-Agropyret'llm repentis MULLER in GbRS 1966. 
(Tab. 1.) 
Železniční tratě, kolejiště, lemy železničních náspů a služebních pěšin vedle 
kolejí doprovází v Brně (a zejm. jižně od Brna) Diplotaxis tenilifolia, jež je 
dominantou společenstva Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretwm repentis (PHIL.) 
MULLER et GóRs 1969. (Tab. 2.) 
Ze svazu Dauco-J! elilotion GoRs 1966 vyskytuje se ojediněle na svazích zru
šených pískoven a na zarovnaných svahových deponátech fyziognomicky ná
padné společenstvo Echio-Verbascetum SISSINGH 1950. (Tab. 3.) 
Z řádu Oporcletalia acanthii BR.-BL. et R. Tx. 1943 em. GoRS 1966 je na býva
lých skládkách zastoupeno bazální společenstvo Echinops sphaerocephalus
-[Onopordetalia/Arrhenatheretalia] l\IucINA 1981. (Tab. 4.) 
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Tab. l. jfr/Í''O tm11ssiln111iroe- . lrtrn11yrct11111 n}JI11ti .~ T1!. :\Ti'LLEK in CúR-; l!l66 

Č'íslo ::;11Í 1nku: 

\ 'cl ikosls pl()(·li.\· v 1112: 

l'okr.\· \ ·nost \' 0
0 : 

Yýzrn.iC:n.<· r·c•gionálni n diferc1wiúluí 
druh spolcč·c·nst \"<I 

.1lclin1 / ť11118silz:o11i('(t 

. ..Jqro/l.IJl"Oli l"C/!Cl/S diff. 
Druh.\· s\·. !>1111co-.\Telilotio11 

/)(/ l/C/18 Ull"Olll 

ťicris hi cťucioides 

Li1111ri11 1·ulrí11J" is 
/Je1·tero11 i11 c111111 
/~'tliium l'l'l!Jrtťc 

Ce11f1u11·e11 8loel1 e 
Druh.\· jedn olc·k s\· . 0110/Jol'rlio11 
a i-. 01IOfJOr"det11li11 

( 'onluus r1u111tlwidl:'s 
Hesedu l 11l e11 

Druli,Y jednotek s\·. ,'-,'isy1n/Jrin11 
a ř·. 8isymbrietoli11 

Co11y-;r1 crnwde11sis 
Rromus tecton1111 
81.sym/Jriurn loesel i i 

Druh_\- tř. Chenopodictcrt n odděl. 
Con i:ofrulo -Ch e110 podieteu 

Co11rolnil11s urve11sis 
Cirsium WTense 
Capsello bursa- postoris 
11riple11rospermum i11odorum 

Druhy jednotek H. P estuco-Brometea 
Bupleurum fnlcat11m 
Palcariu vulgaris diff. 
Phleum pltleoides 
8e11ecio jr1co/Jaer1 

Ostatní druh\-
ArrÍiem1therum Pl11tius 
Poa rrngust~f olia 
Poa palustris 
Lolium perenne 
M elandrium album 
'l'orilis .jrt/JOHÍC'a 
.:11-e 11m-io serpytlifolir1 
A rhillea millefolium 
Pluntago mujor 
'l'r1mxocum o.ffió11nle 
J>oa compresso 
A rtem isia v11lgrtris 
C11rdoria dmba 
Lathyrus tuberosus 
Pluntugo lrmceolato 
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J>ouzc \-jednom snímku: Calamogrostis epigeios :L -t- , Ce11taurcr1 scabiosa 4: 1 , Chelidoniu.m majus 
3: +, Dartyhs glomerata 5: +, Holosteum umbellatum 4: +. Rume:c crispus 5: +, Senecio vul
garis 5: +, S'ilenP vulgaris 2: I-, 8tachys rPclu 3: +, 'I'hlrtspi arvense 3: -i . 
Lokality snímku \. tab. l 
1, 2. Skládka Y C zrušené p1skon1ě v Brněnských h·anO\·ic·íc:h. Tranrnté . rnírn(' se svažující 

s\·ahy 10°- 20° k jihozápadu. Pi'.1da pisčit~, 1982. 
3, 4, 5. Skládka ve '.lrušené pbko\· ně \'e St. Cerno\•icích. Dcponáty hlinitopísčité s pfoněsí 

škvár~-. cihC'lnP drti, omítky a skelných střepú. 198:2. 
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Tni >. 9 ni;Jloturi tenwjoliae-Agropyretum re]Jrntis (PRIL). l\ffLLEH ct G6RS 1969 

Císlo ;.;ní:nkn: 2 3 4 G 6 7 K 
\rcliko,.;t plocli.\· Y lil~: 20 20 20 20 20 15 15 
Pokr.-,·\-rni,.;( \ 

() 
o: 95 95 95 95 93 95 90 

YS·z.rH<'-n.\· rl'gionúlní a clif<'r<'n«i:dní 
clrn I 1 <l " Ol' l<l ('C 

D1j1l1 t1uis teu uf oilia 4 3 4 3 2 2 3 y 
Ar;rn 1 1yro11 rPJ)(11s (dif.) :3 2 2 3 4 3 2 v 
Drull\· ~\ · . . ř\„ a TI· .. (. lgro71yreter1 
re71e11tis) 
Poa a ng11st 1folia :? •) + I + v 
C'1111rulntl11s 111Tť' 11sús 1 1 1 v 
Po11 cu11111ressr1 I + 1 III 
Ccrr1sti11111 111Tense ~- + _L HI 
Ji,'q11i«et11111 11rvense + + + + III 
Drnlty jr•clnotck [·údu ,C,'isy111ii1·ietlflia 
cl :;nt/.ll ,','isymúrion 
Co11y ::.. 11 c111wde11sis 1 + + I v 
Brom us tectonmt + 1 + III 
Brom us sterilis -r + + 1 III 
Chen(Jpodium hyb1·idum + + II 
Descurui11i11 sophia + I IT I 

Ama1 r111t lllt s retroflexus + + II 
Druh.'.- j<'dnot0k s \·az u Dauco-klelilotion 
lJu l/CUS ('I/ /'U {([ + III 
Erysimum cheiran tlwides + + + III 
Eclti11m n ilgore + + + III 
J> frris hiPntcioirles + + + III 
Sapo11rt1'ia ojficim1lis + + + III 
Cichorium i11tybus + + II 
~'1 c/ ilutu s ofjici na lis + + II 
Drul1.\· j<'dnotek ti"ícly Chenopod1'etea 
a h'eculi11eteu 
Fallo1Jú1 co11wlvulus + + 1 + 1 IV 
S'o11cl111s oleraceus + + + + III 
Atriplea· 7H1tula + + I III 
Tripleurospermum inodorum + + + III 
Che11opodium album + + II 
8irwpis urvensis + + II 
Druhy tř'ídy Festuca-Brometea 
lfrachyporlium pinnatum + + IV 
B1·omus erecti1s + 1 1 III 
Oalium vel'um + + + III 
Pimµinellu sux:ifmga + + + III 
,'-,'tachys rectrc + + II 
Centaurea stoebc + + 11 
Centaurea scabiosa + + II 
Ostatní dn1hy 
Arrhenatherum elutúts I + 2 + I v 
Dactylis glomerata I + I 2 1 I v 
Lolium perenne + I + + v 
Digitario sanguinalis + + + III 
Arenaria, serpyllifol-ia + + + III 
Senecio viscosus + + + III 
Lúwria 'l"ulgaris + + + III 
Ill edicago lupulina + 1 III 
Arternisia vu lgaris + + III 

55 



Tab. 2. - (Pokračování) 

Achillea millef oliurn 
Oalium mollugo 
Pastinaca sativci 
Polygonum aviculure s.Z. 
Taraxacum off icinale 
Eitphorbia cypnrissias 
Supleurum falcatum 
111 ed icago f alcata 
Silene vulgaris 
Melandrium album 
Trijoliurn campestre 
Agrostis tennis 

--! 
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+ 
+ 
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IT 
li 
li 
li 
ll 
Jl 
li 
l 
l 
l 
I 

V ruderálních trávnících v parcích a v sídlištích bylo analyzováno dosud. pře
hlížené společenstvo s Achillea millefolium a Loliitm perenne. (Tab. 5.) 
Zřídka se vyskytujícím společenstvem je Broma sterilis-Asperuginetwni pro
cumbentis ELIÁŠ 1981. Z Brna uvádím jen jednu lokalitu. (Tab. 6.) 
Při syntaxonomické klasifikaci společenstev, jimž nelze jednoznačně přisoutlit 
rank asociací, byla použita tzv. deduktivní metoda svntaxonomické klasifi
kace (v. KOPECKÝ et HEJNÝ 1974, 1978). 

1. M elico transsilvanicae-Agropyretum repentis TH. MULLER in GoRs 1966 
(Tab. 1.) 

Dominantami tohoto thermofytního společenstva jsou druhy M elica trans
silvanica a Agropyron repens. Celkový ráz porostů společenstva udávají trávy 
s vysokou pokryvností. K dominantním druhům přistupují ještě Arrhenatheruni 
elatius, Poa angustifolia a Poa palustris. Na výslunných, suchých stanovištích 
na hlinito-písčitých půdách jsou hojněji zastoupeny thermofytní druhy svazu 
Dauco-Melilotion: Berteroa incana, Picris hieracioides, Centaurea stoebe a svazu 
Onopordion: Carditus acanthoides, Falcaria vulgaris, Beseda lutea. Na lokali
tách, kde byla půda převrstvena deponiemi s vysokou příměsí škváry, drob
ného štěrku, cihelné drti, omítky a organických odpadů, jsou přimíšeny druhy 
jednotek syazu Sisymbrion, třídy Chenopodietea a oddělení Convolvulo-Cheno
podiea: Sisymbrium loeselii, Atriplex nitens, Cirsiitm axvense, Tripleurospermilm 
inodorum. 

Společenstvo bylo poprvé popsáno Th. Mullerem (TR. l\HJLLER in GóRs 1966) 
a to z oblasti středního Neckaru 15 snímků. Později KoRNECKEM in MULLER 
et GoRs 1969 z okolí Rheinhessen, Rheinpfalz, Untermain, :Mainz; v r. 1974 
opět Ko:RNECKEM a Tn. MULLEREM z oblasti Rheinhessen a Schwabisches Alb. 

V Českých zemích se společenstvo vyskytuje v okrscích xerothermní vege
tace v západním okolí Prahy, na Moravě na periferii sídelních jednotek Pá
lavských vrchů (HEJNÝ et al. 1979). V okolí Brna bylo zjištěno v Brněnských 
Ivanovicích ve zrušené pískovně, určené pro městskou skládku. Lokality jsou 
výslunné, suché půdy, písčité, nebo hlinito-písčité s příměsí drobného štěrku, 
jemné škváry, zbytky omítky, cihelné drti a dokonale zetlelých organických 
zbytků. Půdy jsou ulehlé, zarovnané buldozerem, zpevněné hustými drny 
travin. 
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I Tab. ~. - Ech io- r· crúuscctum SrssL::-;Cm 1950 

Č"í;-;lo ,..;ním ku: 
V<"liko-<t plo<>h:y v m 2: 
Pokr.\ · ,·no:-;t v 0

0 : 

Y,ÝZtl<l•-. n é d rul 1y :,;pol<'Č·<' n::;t\·a 

1 • erúrtsc u ni d< 11siflor11111 
Echium culgure 
Druhy jednote k i'. Sisymbrietulia a svazu 8isymbrion 
Co11y:a connde11sis 
nromu.s tectorum 
JJromus horder1ccus 
.-tmu m nthus n I rnflP.<:u.s 
C'henoµodium .str ir't11 111 
La rt11cr1 srrrinlrt 
Druhy jf'dnotok ti:-. OhenopodiPtea, Seca linetca 
n Í'. Conv0lvulo-Ohenopodiea 
Chcno j.;odiwn ulúuni 
'1.'r ipleuro8JJ1rm11m inorlorum 
Crtpsrflu f,11rsn-JJ11sto ris 
,\'tell11n'n rnedi(/ 
,'>'e ll ec;io viscosn::; 
C'onvol1'11lus mTe11sis 
Oirsium ur1..·e11M' 
A nagallis n rvensis 
Druhy je<lnotek ::;v. Dr1uco- .J..llclilot·ion 
D aucus carota 
Oenothem bic11nis 
Crepis rhoendijolin 
Druh~· j cclnotťk Í'. Opon lctalia 
Carduus ucrruthu ir/es 
H csedrt l11tr•11 
Osta,tní drnh~-

Artrrnisú1 v11lg11ris 
Agropyro11 rep e11s 
P oa compi'C88tl 
.-t l'I! 1w rilt serpyll ijr1lili 
Pluntogo 1110.Jor 
C'hnena rrhin 11111. 111 inus 
Cirsium rnlgure 
Jl cJicogo l11p11li1w 

l 
40 
85 
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+ 
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+ 
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85 
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1 
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+ 
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3 
-±0 
85 

4 
1 

+ 
i-

+ 
+ 
+ ,-

+ 

I 

l 
1 
-l-

+ 

Drnlt y z;i::: ioupcrn.'~ v jednom snímku: Acinos an•ensis 2: +, Achíllea míllejolíi11m 3: +, Agrostíssto
onije}'(/ J : -, , Alyssum cilyssoides ~: +, Erysimwn durum 3: +, L eontodon hís:pídus 1: +, Lotus 
cornic11latus :2: +, J11atric;uria discoidea 1: + ,Poa annua 3: +, Rumex crís:pus 3: +, Sanguísorba 
mi11 or :2: -+ , Trifolium rcpens 2: +. 

Lokality snímků v tab. :3 

l. ~kiá,dklL v pískovně u Brněnských Ivanovic. Svah pískovny. Exp. V, 20°. Půda pí::;{·itá, s pří
měsí drobnč•ho :$tčrku, ;jkvá.ry a omítky. Dat.: 1981. - 2. Sklácllrn v pískovně u Tufan. Mírný 
snth pískovny. Exp. l V, 10°. Púda písčitá s hlinito-jílo\·itými <lopon.icmi s vět:$ím množstvím 
zetlelého organického m<.1teriá.lu. Dat.: 1981. - 3. Skládka v pískovně u Starých Černovic pocl 
svahem stěny pískovny. Exp. JV, 10° terén vyplněný hlinito-jilovitými U.eponiorni, zarovnaný 
di'íve buldozerem. V púdě množství slévárenského pbku a škváry. Dat.: 1981. 
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2. Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis (PmL.) l\IůLLER et GoRS 1969 

Společenstvo je rozšířeno jižně Brna podél železnicních tratí, na okrajích 
železničních náspů, podél kolejišť a služrbních cestiček při tratích. Půdy jsou 
hlinito-písčité, skeletoYité s vysokým obsahem škYáry a uhelného prachu. 
V areálu seřaďovacího nákladního nádraží v Obřanech byly zjištěny v půdě 
pesticidy, hnojiva a minerální oleje. Sta.ncffištč spolefonst-nt jsou osluněná 
a výhřevná, poskytují příznivé podmínky pro vývoj termicky náročnějších 
druhů. 

Fyziognomie společenstva je jednoznačně charakterizovárut vysokou po
kryvností a stálostí obou dominant. Y jeho dnihovém složení přeyažují rela
tivně termofytní druhy jednotek tříd Festuco-Brometea: BraclzypodiU?n pin
nahtm, Bromus erectus, Oentaurea stoebe <tj .. svazú Onopordion a Dauco-M eli
lotion: Linaria vulgaris, Picris hieracioides. Saponaria officinalis aj. Na škváro
-písčitých půdách podél železničních tratí se lokálně šíří Digitaria sanguinalis, 
Senecio viscosus, Arenaria serpyllif olia. Y okolí železničních budov a skladišť 
mají nejvyšší hodnoty stálosti na hlinito-písčitých půdách s pí-íměsí uhelného 
prachu a mouru Conyza canadensis, Senee?°o viscos1Ls spolu s Br01n11s tectorum. 
Tam, kde železniční trať probíhá na kontaktu s polními kulturami, vzrůstá za
stoupení přimíšených druhů tí-ídy Secalietea a oddělení Convolvitlo-Chenopo
diea. Na železničních náspech se Yíce uplatňují Arrhenathernm elatius a Dactyl1·s 
glomerata. Lokálně směřuje spontánní vývoj k ruderálním trávníkům s domi
nantním ovsíkem vyvýšeným. 
r V sedmi cenologických snímcích bylo zjištěno celkem 54 druhů rostlin. 

Nejmenší počet chuhů obsahoval snímek č. 1 : 20 druhů, nejYětší snímek č. 7: 
34 druhú. V průměru připadalo na jeden siúmek 25 druhů. Podle zařazení rost
linných druhů do tříd stálosti, největší podíl pÍ'Ípadal na Il. a na III. třídu, 
nejmenší na 1. a IV. 

Rozšíř·ení společenst'rn: 

Celkové rnzšíření spolcč·cni-;t ni bylo studováno podťohn0ji rlosud jen , . I\črnC'd.;:u. Vyhodno
cení snímkú porllo j0clnotli,·ýcl1 lokalit je u,·0cleno v ph' hl0du a'>oriac·í ti-ícly Agropyrctea inter
medii-repe11tis (TH. 1\HiLLJ..:H: C'bernicht der Ai-;:-;oziationc>n urnl G0o;0lli-;c·l1aftC'n der Klasse Agro
pyreteo intennedii-repentis, ms.). 

Kpolefrnsh·o jo nejYíc·e rozšífono , . oblasti KaisC'rstuhl, Kraic:hgau, , . již11í č·á:-;ti oblasti Main
drC'ieck, dále,. Heilbromwr Mulde a zejména , . jižní (;á-;ti území Horního Por.\-ní. 

Lokalit.\' snímku ,. Brně a okolí : Tah. :!. 

1. Brno hl. n. - Hor. HeršpiC'C', želťznii"·ní trať podél kolejištč \"areálu zni-;l<Í\·k.Y Hor. Heršpice 
Puda písč·itá, silnč škvároní. l'očcL drnhú \ T snímku: 20. Dat.: :?O. 7. 1981. 

2. Brno hl. n. - Hor. Heršpice, lemy t->lužcbní cesty poclé-1 kolcjištč, cc:u :rn 111 jižnč od ŽC\lezn. 
zastih·k-'· Hor. lfrršpiec. Pi'.ida. jako u ::;ním ku č·. l. Počcl drnltú Yf' snímku: :?5. D<it.: 20. 7. J 981. 

3. Brno - :\iloclhee. železniční trať, porld kokjištč mezi 262 - :?6:3 km. Púcla silně škYáro,·á. Pofrt 
druliú ,-e snímku: 25. Dat.: 25. 8. IH81. 

4. Brno - :\Iodřiee, okraje žolezn i čnilto ná::;pu porlél kolejí 111C'zi ~6:1 - ~64 k111. Púda hlinito-škn-í
ro,·á . .Počcl druhú ve snímku: ~4. Dat.: 8. 8. 1981. 

5. Popo\"iec u lfajhraclu, mezi 267 - :!68 km na železniční trati pod náspy. ]>ůcla hliuiLopísčitá 
,; př'íměsí uhelného prachu a mouru. Počet clruhú Ye snímku: 19. Dat.: 18. 8. 1981. 

6. Brno-hl. n. - l\Ialornči"iC"c, ž0lczni<'ní traf, podél kolejišti'.' a služební cesty mezi :?fi:~ - ~54 km . 
.Půda škváro,-á se silnou př-ímčsí uhelného mouru. Počel clrul1ů ve cnírnku: ~í. Dat.: 23. 8. 
1981. 

7. Brno hl. n. - Obfany, železniční trať, na okraji služební cesty nedaleko žclcznič·ního náspu. 
Púcla písčitá s příměsí šk\·áry, uhelného prachu a mincrálníl10 odpadního okjc. l'očet druliú 
, -e snímku: 34. Dat.: 14. 7. 1981. 
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T a h . 4 . B.tzální spo loče n s t\·o E rh i1107Js 8[Jhr1eroce;Jlwl 11s -[O 11 oporrletuliu /A rrh c11 (/fh eretaliu] 
:\ltť CT\ ,\ HJ8 l 

( ' í,.;l o ,.;nírnku: :2 ;~ 4 5 
\ ' p!iko:-;t plocl1y v rn~: 20 2(1 20 25 25 
Pok I'.\"\ no::;t v % : ~)0 $} ;) 90 !)() 85 

- -----

Y)·znn (·n)· drnh :-;poll'čcnstva 
FJ chinop8 s;1harrocephalups 4 4 4 3 2 
Drul1y jcdnotl'k i'·ádu 011011ordet11liu 
C'arduus arn11th01"des + + 
,<..,'ilen c Pulgflris diff. -j 1 1 
Hesedu lutea l 
I )ruh.'· t l·íd.v A rfrmisietm 1111lg11ri s 
A rtem isia vulgari"s 1- + 1 
Di;;s 11 cus s ylucstris 1 + 
l rrtica dioic11 .L l 
Sile11e alba t-
Ballota n·igra I-
Drnh.'· jf' dnotck svazL1 Da11ro-Melilot io 11 
Picr is hieraci oides + + 
G entrm re({ stoebe _J_ _J_ + 
,'-,'apon.ru·ia ojjicinalis + + 
Daucus curotn + 
Echiwn vulgare + + 
Druhy jcclnoLek ti:'ídy Sisymbrietea 
Conyza cr11wdensis l 
13rornus sterilis I + 
Druhy jednotek tř·ídy Molinio-Arrh en(/theretea 
A rrhenatherum elntius 2 2 
Dactylis glomerata + 1 
.A chillea rnillefolium + 
Plantago lw1ceolata + + 
Drul1y jednotek ti·idy .F'estuco-lfronieteu 
M elicu trrmssilvanica + 
Falcan·a vulgClris -i- + 
JJoa angustif olia 1 
,','r111guisorba minor + + 
Coronilla varia + + 
Ostatní druhy 
Linaria vulga,ris + + + 
'l'araxacum officinale + + + 
Convolvulus cirvensis + + + 
Gichorium intybus + + 
Agropyron reperis + + 
'l'ripleurospermum inodorum + + 
Cirsium arvense + + 
Rumex cn"spus + + 
l'lantago major + + 

Pouz;e na jednom snímku: Bromus erectus 5: +, Carda r irt d rrtba 3: +- , Euphorbia esula 5: +,Lo
lium perenne 4: 1, Papaver rhoeas 4: +, Vicia sepium 4: +. 
Lokality snímků v tab. 4 

1, 2. - s ,·ahy pískovny u Brněnských Ivanovic, městs ká skládka. Púda hlinito-písčitá. Exp. 
JZ, 15°. Dat.: 1980. 

3. Svahy pískovny na skládce u Starých Černovic. Půda hlinito-pisčitá. Exp. V, 20° . Dat.: 
1980. 

4. Svahy městské skládky na Švédských valech u Slatiny. Exp. JV, 15°. Dat.: 1981. 
5. Horní rovina skládky na Švédských valech u Slatiny. Exp. J, 20°. Dat.: 1981. 
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3. Echio-Verbascetum SISSINGH 1950 

Fyziognomicky vyhraněné společenstvo nápadné výskytem vysokých po
rostů divizen. Společenstvo je třívrstevné: v nejvyšší vrstvě jsou zastoupeny 
Verbascum densiflorum, Carduus acanthoides, Cirsiurn vulgare; střední nstvn 
tvoří Erysimi1,rn di1,rwm, Centaurea, stoebe, Conyza canadensis a Arnaranthus 
retroflexus. Spodní vrstvu vyznačují Arenaria serpyllifolia, .M atricaria dis
ccidea, Polygonum arenastrum, Alyssurn alyssoides a Chaenarrhinum minus. 

Na nakypřených, dosud méně ulehlých púdách lze pozorovat nástup druhů 
jednotek tříd Chenopodietea a Secalinetea. Na písčitých a štěrkoYitých púdách 
jsou ve větší míře zastoupeny .L:lrenaria serpyllifolia, Alyssw;n alysso1:des, Agro
pyron repens a Senecio viscosils. 

Společenstvo je lokálně rozšířeno na S\razíeh zrušených pískoven, vyčleně
ných pro skládku městského odpadu v Tuřanech, Brněnských l vanovicích 
a ve Starých Černovicích. Stanovištěm jsou výslunné svahy „bokú" pískoven 
a hlinito-jílovité deponie na dně zrušených pískoven. Púdy jsou suché, pro
pustné, písčité , hlinito-jílovité s příměsí škváry, cihelné drti, omítky a Yětšího 
množství zetlelého organického materiálu. _ 

Společenstvo podobného složení bylo popsáno z jižních Cech a jižní Moravy 
(HEJNÝ et al. 1979). Na Slovensku jej uvádí ~Iucina (Mm.HNA 1982). 

V Brně bylo pozorováno teprrn od r. 1980. dřh-e nebylo nikde v okolí za
znamenáno. 

4. Bazální společenstvo Echinops sphael'O('( __ plrnlus-[ Onopordetalia/Arrhenathe
retalia] MUCINA 1981. 

Dominantou společenstva je Echinops sphaerocephalus. Na druhovém slo
žení se podílejí thermofilní druhy svazu Dauco-J.11 elilotion :Picris hieracioides, 
Centaurea stoebe, Verbascwn densiflornm, dále druhy řádu Onopordetalia:Reseda 
lutea, Carduus acanthoides. Ze třídy F estuco-Br01netea charakterizují výslunná 
suchá stanoviště 111 elica transsilvanica , Salvia verticillata, Scmguisorba minor. 
Druhy třídy .J!folinio-A rrhenatheretea nazna{·ují směr dalšího vý\-oje k po
rostům „vysokostébelných ruderálních trávníkú". 

Porosty společenstva osídlují výslunná stanoviště, suchá deponia ve zruše
ných pískovnách, určených jako městské skládky - Brněnské Ivanovice, 
Staré Černovice, Švédské valy u Slatiny. _ 

Púdy jsou písčité, deponia hlinito-písčitá. Na Svédských valech u Slatiny 
jsou deponia tvořená slévárenskými písky, škvár011,~ štěrkem a omítkou ze 
~aveb. . 

Výskyt spoleěenstva ze Slovenska uYá<lí z fady lokalit :MUCINA, např. z ob
lasti Nového Mesta n. Váhom, Piešťan, od Jalšové, Trenčína a od Cejkova 
v okrese Trebišov CXI:ucINA 1982 .}. 

5. Společenstvo Achilleci millefolium-Loliwni perenne, hoc loco ad interim 

Ráz společenstva udávají Achillea millefolium a Loliuni perenne v kombi
naci s druhy víceletých trav, jako jsou Agropyron repens, Poa pra.tensis 
a Agrostis stolonifera. Druhy jednotek svazu Sisyrnbrion se prolínají s druhy 
svazu Dauco-JJ!l elilotion a Onopordion a vytvářejí třívrstevné společenstvo. 
Nejvyšší vrstva složená z druhú Atriple.c nitens, Atriplex oblongifolia., Kochia 
scoparia a Artemisia viilgaris není však výrazná svou pokryvností. Druhově 
nejpočetnější je vrstva střední, kde fada druhú dokazuje thermofilní charakter 
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Tah . ;). - Sno k fr n-;l\·o .1chilleri millejolium-Lolium pere1111e, ad int0L"im 

Č'í-;lo s11í1nku: 
\ \, lik u;-;t ploc:liy \' m 2: 

Pokr~Tnost \. o~: 

Y_vzna(·nť' dndr.\· spolci'.:<'nst ,·a 
• ..J cli ille11 111 ill1:foliwn 
f,oli11m JiPre1111c 
J huli.'· hl.du ,<..,'is ym/Jrielaliu u fríd_, . C!tP1101wclieteo 
Co11y:r1 cr11ir1densis 
:1 triple.r 11it e11s 
A triple:r potu/u 
8011ch us oleraceu8 
('he11opodiu111 ol/Jwn 
Atriple.r t((turica 
Atriple.r o/Jlo11gi}nlio 
,\isymbrium (([fi8simum 
Druhy svazu i)((uco-Melilotio11 
Daucus caroto 
.11 elilotus off ici11al1s 
11! elilotus ol/Jri 
Picris hieracioúles 
Echium vulgore 
!Jerterort inc111111 
Cre1Jis rhoe((dijolio 
Oenotheru /Ji e1111is 
Centourea stoebe 
Ostatní druhy 
.-J g ropy ron repe n s 
Poa pratensis 
Convolvulns arvensis 
Leonlorlon hispidus 
Arternisia vulgaris 
Lotus coniiculatus 
Plaritago lcmceoluta 
Oarduus acanthoides 
JJ1 edicago lupulina 
Crepis biennis 
Calanwgrostis epigeios 
Oentaurea j cicea 
I'otentilla argentea 
Sisymbrium wolgense 
Kochia scoparia 
Plantago indica 
Agrostis stolonifera 
Plantago major 
Polygvnum aviculare 
Taraxcwum ojjicinale 
Pnstinaca sat·iva 

Lolrnlity snímků v tab. 5 

4 
:{ 

+ 

+ 
+ 
1 
1 

+ 
1 

+ 

+ 

+ 
+ 

1 
1 

+ 

•) 
,) 

25 
90 

4 
:2 

t-
r 

-t 

+ 

+ 
-t 

+ 
1 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

4 
25 
no 

4 
') 
,) 

+ 
j 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
f-

1 
1 
+ 
1 
+ 

+ 

+ 
-t 

+ 
+ 
-t 

5 
:25 
95 

•) 

" 

1 
f-

+ 

-t 

+ 

+ 
1 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

G 
20 
9i) 

:l 
1 

+ 
2 
1 

+ 
+ 
+ 
+-

+ 
+ 

+ 
+ 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

K 

IV 
lH 
III 
Ill 
L[ 

II 
II 
I 

LV 
III 
III 
II 
II 
II 
n 
I 
I 

y 
v 
v 
v 

l V 
IV 
III 
JII 
III 
I1 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
v 

IV 
v 

HI 

1., 2. H.uderalizované zatravněné p lochy na okraji asfaltované silnice ul. Ban·ičov~' , . Brně-Ji
ráskově čtvrti naproti obytných domů č. p. 48 - 52. Púda h linito-pisč itá s př'ímčsí drobné 
škváry, ulehlá. Stano\· iště výslunné . Dat.: 30 . 7. 198:2. 

3., 4. Ruderální plochy u sí1lliště na ul. Koněno,-ě v Brně, na.p roti huclo,·ě n. p. Ferona č. p. l:n. 
Puda hlinito-pí::;čitá so silnou příměsí ::;tavebního štěrktt a škváru. Púda málo ulehlá, suchá. 
Stanovi:štč výslunné. Dat.: 7. 8. 1982. 

5., 6. H.uderalizované plochy v parku nedaleko ;koly ZDŠ na ul. }lčšCanské- v Brně-Tufanoch. 
Puda hlinito-jílrwitá, ulehlá s menší pi'í.měsí drobného škváru. Du.t.: 19. 8. 1982. 
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Tab. 6. - Broma s/erilis-Aspei-uginetum procnmbentis ELIÁŠ (1974) ]!)81 

Číslo snímku : 
Velikost plochy v rn?: 
Pokryn1o::;t v %: 

E 2 l?oúi11i11 psewlrtcucia 
E 1 Aspe1·11yo pmc11mbe11s 

Druhy j<'t!nolL'k i'ádu ,\i.sy111brictoli11 
/5ro11111s sl crili8 
/Jro11111s tcctorum 
/)esc11n1i11i11 sophir1 
Ch c11opor/i11111 op11lijoli11111 
I 1ro11111s moll is 
C11r1/uri11 1lrubrt 

Druhy Uídy Clie11upodiclcr1 n ,<...,'tc11li11 c/r11 
_ ltri11lcr j)(:tul11 
8011ch11.s olcr11cr' ll8 
C'h f llO)JOd/11111 11l!J11111 S. l. 
J'hlosp i 11n•1·11.se 
Co psrllrt lw rsr1-Jilt8/oris 
,')tell11ri11 nU'r!itt 

l>rnliy jťdnotC'k tfol~- Artem isict('(t l'ltly11„is 
_ l rte111isia v11lg11ris 
_..j ret i um loJJJ1r1 
l111lloll/ 11igm 
Sile111· 11!/)(( 

Dni!t.v j<'rl11otek ti'íd.\' F'lontoyi11<:1eu 
Folygo11um 11ric11l11rc 
Lolium p erc1111e 

Ost<.itní clrnh\' 
Tum.wcum ojfici11uLe 
Agropyron rcpe11s 
Arrhenotherum el11tl11s 
Poo prate11sis 
Pou 1111111111 

Lokality :-,nÍ1nkt1 v t.ii>. 'i 

5 
8.5 

.) 

4 

·) 

+ 

I 
_)_ 

+ 

2 
10 
90 

:l 
4 

+ 

_J_ 

+ 

+ 
] 

l 
1 

+ 
1 

1. Staré Brno, ul. Kamťrn11':: ucsia k domovu clťtuhodcú 11<1 je,·(> stnrnč asfaltované cr sty i'·í.clké 
poťm;ty akátu. ~nímkr)\·anú ploclia na. mírném svalm exp. J Z. J>úda. tinn.vohnl"dá, čor:stvá; 
stanoviště rnírni'~ za:stínč"né. Dat.: ~O. 5. 1981. 

2. Staré Brno. ul. h:<1nwnná; c·l'sta k domovu důuhoclci°1, nn pravé straně asfaltované' cjuty, 
rnírn~· snd1 <'Xp. Z. Pudu jako u lok.(,. l. l::ltanovištč rnírnč znstínť·n{' 11kúty. JJat.: :W. 5. 1981. 

společenstni. jako Atriplex tatarica, Sisyrnbri·um altissimum, Erysimum dururn 
a Plantago indica. 

Na mírně sešlapovaných půdách při okrajfoh cest, v parrích a v areálech 
kolem 8idUšť. často také na lllehlých hlinito-pisčitých deponiích se prosazují 
v hojnější rníře druhy třídy Plrmtaginetea. 

Společenst·rn osídluje rucleralizovaná stanoviště v parcích kolem sídlišť, 
zaplevelené trávníky v parcích a v ulicích kolem obytných domů. 
Půdy jsou hlinito-písčité, ± ulehlé s příměsi stavebního materiálu, štěrku , 

škváry. Stanoviště jsou ,-ýslunná, suchá, na hlinito-jílovitých deponiích vlhči. 
Porosty společenstva byly sledovány po dobu tři let na lokalitách č . 4, 5, 6. 

V druhém roce došlo k invazi druhů Agropyron repens a Poa pratensis do po-
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rostu Hpolc{·enst\'a a, pokryvnost uvedených druhú se Z\'ýšila m1, hodnot u 
Z a, 3. Poki·yn1ost druhu Loliwn pPrenne soufasně poklesla o 2 stupně oproti 
cllfrější nrn. H oclnoty pokrp'nost i druhu Achillen 1r1illefol i um se podstatně 
nc>změnih·. 

\' porostec-h nn, lokalitál'h č. l, 2, 3 nebyla, pozorována, invaze drnhú Agro
pyro11 rPJH11s n, Pon pmtensis, spíše mírný úst11p pokryvnosti Loli1un perninP 
rn proHpčch Áf"hillea millefoli1un. 

8polc<"'ent-;tvo je Hníclčné jako provizorní, definitin1í za,fazcní bude možno 
pro\·ésti tcprn' ll<t zú,klaclě claJšich studií z jiných oblastí našeho státu. 

o. lfromo sfNi!is-AspernainPtiun procumbentis ELIÁŠ 1981 

~polPÍ'<'nst rn bylo popsáno ze Slovenska, z okolí Tmavy (Eu.c\.š 1981 : 330). 
,. BrnC· li,,· lo pozorováno ojccliněle v letech J 978-1979 na rudernlizoniném 
:-itm10\·i~ti podél asfaltm'<tné cesty k llomovn duchodcu na ul. Iúrn1enné, 
Staťé Bmo-(\,rvený kopec. 

Dorn í1Mntou spolcčcnstn1i je Aspf'rnuo procw11l1ens. Y y881 pokr.vnwst v ylrn
zuj í <1ni11.\· 1Jrom11s sferilis, Bťonws tectnrnm a druhy jednotek třícl Chcnopo
rl ir trn <li ;")'rrnli11etw: ~ lt riple:r patulu, DPsrnminia sopli ia, Thlospi arvense aj. 
\ . porněmě nízkých hodnotách pokryvnosti jsou zastoupeny clrnhy odděleni 
f 'onvolvii/o- ( 'l1enopodiw a tříd.v Artemis1'etea. Společenstvo je S\rou fyziognomií 
múlo výntzné, poněrnclž clomirnmfa je překrývána početnými druhy vyš~ího 
yzrústu. \T lemo\·ých zónách stanoviBť, 1rn okraji frek\'Cntované cesty na Cer
rnný kopec, kclc dochází k sešlapování vegetace, jsou více rozšíl'eny druhy 
Polygonwn uvžrnlare s. l. , Poa annua, Stella„ia medfrl. Druhy Ldi?.un perenne, 
Agropyron repens, Arrhenathen.nn elatúts vnikc:tjí z okrajú cesty do prostoru 
snírnkov<trlý<:h ploch. 

Společenstvo lze za.h1iclit clo svazu Brorno-Ilordeion rnurini H E.JNÝ 1978, f[tdu 
8isyrnbrietolfrt ,J. Tu,-E~ ex :YlATUSZKIEwrcz 1962. 

I 'O I) J-;; KOY.-\>;"Í 

.)ť mi 1nilrn1 po,·i11no"tí p1Hk'ko\ at panu Ing. K. Kopcd;:{•mn, DrS(' . (BC (':-;. \ \ ' l'ruho-
11il"l'). Z<\ 1 ·ťnllt' r<ttl.'· 11 1H'!iot nou po1111)r: pr-i zprn<· o\·;í,n í stud i<' . 

. \li-; <il'1· Stadt Bťno t1nd iim·r U111gchung \\'l' rden c'inigl' bi,.; jetzi noc·li nic-i1t 11ngc·f"i'il1rt(' !{11-
dl'!'<1ige,.;1•ll"'·linfl<'ll h0s<'iiric'h<'n, diť gl'l' ig1w (p,.; ::'llnt<'ria l zurn Vergll'i<'it 111it d <' rl'n Yorko1n11H·n 
j11 liiilirni,<·IH·11 Lii11<il'1"1 lii1·tť11. E,.; W('n ! ťn ffll~c·rniť Cl',~ťll'<('li<tften a11µ:<'f"i'il1l't: l. J/d ico f„r111s
.o.;i/1•1111ic11r-.·lum71yret111n '"fil' J1tis :\lťLLJ<:t{ 111 Cii•{s l!lli!i; d< · r CJc::;amtclrnrakt<> r ťin,.;<·li li P-;s !i C'li dl'!' 
ilu111 in11nt<'l1 wil'd von Crii,.;01'11 111it l1oiH'll1 lkc·k u11 ~sgrad g<'gf'l>cn. :\n so1111ig1•n St1t11dortc•1i. nuf 
kl1111iµ:-,.;;t1Hli~c·11 Biid1'11 '<111tl t lwr1nopli:dc' A rh'll d c·s Yel'i >:tndP,.; Davco-Jfeli!olio11 unci 0110-
1>nrdion a ·n11lhii, lii\u(ig ,.c,rtl'l'(Pn. :? . Di11lot((.1i, l<n11ifoli11 c-.lr1ropyretum n1>111/is (P111L.) :\li LLLJt 

ct CóHs lH(HJ i-;t tli1' Baliri,.;tn•f'kf'n <'ntlang v!'rh1·l'1rl't, an l~i,.;e11hali11cht11111irii11cl('l'n unci lilng,.; 
de•!' Gc'lť1'<' auť klirnig-s1!llcligc'n, ,.;ke let tart igen lfoden rnit li o !tcm UC'!i,dt <lil Sťliiu!"kl' u11d 
1'.f)ltlc·11,.;t < u h. J 11 cll'r· Zu,.;11 n1111c•11sl'tzu11g c kr Uc,.;,•ll"''li;l f'r iihc•n\ ic·µ:cn ti ll' rrnopli_\·t <' :\ rtC'n 
\<>li Einli ·itc n d1'r l(la-;so r'es/111·0-!Jromf'f111, fc•r11"r c!c·r Vl'1·h iilHk 01101;u1 lio11 acrtuthii und 
J)r1 1u·o-J/r/ilntio11. Onlir·li \"('l'l11ittťlt cli<' (;,,,.;C'[[,.;(' !1 11ťt ztt J{udernlwi0-;<'ll rnit clomini crC'rnll'm 
_!11h„1111th n1111 ri11ti11s. :L /~'1·/iio-l.frh11sc„t111n S1ss1:--;<:11 ·1!).íll; kotnrnt an ,.;onllil!;l'll f.111ndµTttben
]1ang<'11 11'1<! nuť l<'hrnig-tolli!.2;<'11 .\li laµ:<'r t111 g<'n a11 1 1~'11 ,.;,.;v clc'r Snndgru lwnl 1:ingl' Yor. 111 der 
!'li.\ ,.;iogn< 111iť <l('t' Ccsl'li'-'l"liaft i-;t díl' . \n\\"ť~L'll ilťit von lioliťn l\.iin i gskc•r1.1'n lJC'~Llndťn nnf

j',\l!f'ncl. 4. 8n,.;alge-;c'llsc·lin l'l !iJthi11op& s11hu1 /'OCCJJllfllus [Onopon/etulin l . I rrhe11n th 1·ťl'laliu] :\11· 
<'I' \ l !JR I . ko1nmt auf \"Pd11,.;,.;pnc'1t, úhl'n\·tlC'lwrndc'n S('l1ut thalcl0n, auf lc'.1 1ni g.,.;,1rn li µ:P11 .\lil ag<'

.::t't1JH2:L'll 111 t f.lcliln!'k1·ns:11HI, :-;c!il,wkt', S!'ltott<'I', \'OJ'. An dPl' Zu-.;a mnwnsdzung hťtcilig0n 

:sivli tiH'1·rnophii<' .\rtc'n dvs l>111u·ri-Jletilotio11-\·(' l'lia11<lp,.; unci .-\rtťn dC'r U11011ordetuliu orrlllfhii
OJ'<lnung. Dic , \llwPsc' nlll'i t cl1'1· Jlnli11iu-_-ll' r h e11nlhe1·<lnt- Kl 1t'iSl'nal't<'n dc•ull'! a,1f eine wl'itcr<' 
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Entwicklungsrichtung in Bestande von grosshalmigen Rncleralwiesen hin. 5. Achillea mille
folium-Lolium perenne GRULL, ad interim; den Standort bilden ruderalisierto Stellen in Park
anlagen um die Siedlungen, mit Unkraut verwachsene RasenAachen in den Parkanlagon und in 
den Stra<;son. An Randern der festgetretenen vYege clringcn Artcn der Plantaginetea-Kla:;;:;en
einheiten ein. Nach dreijahriger Boobachtung der Bc:;tiindo wnrde festgestellt, dass es an cinigen 
Lokalitaten (4, 5, 6) zur Invasion der Art Agropyron repe11s g0kommen ist, u.zve nach Húck
tritt von Lolium perenne. An anderen (1, 2, 3) zog 8ich die Art Lolium peren11e zu Gunsten der 
s ich verbreitonden Achillea millejolium zurúC'J.;:. IJer Charakter der Gosellschaft mít der Domi
nanto Achillea millejolium bleibt Reihe von Jahrcn hindurcli e rhaltcn. 6. Broma sterilis-Asperugi
netum procurnbentis ELIÁŠ 1981; diose Geseltschaft kommt in Brno selten und v-0reinzclt auf 
leicht beschattoton, feuchteren ruderalen StnnclortPn , -o r. Die' GcsellschaftsdominantC' Asperugo 
procumbens wird von zahlroiche n Arten von hohcrcm \Ynch s und gr{issercr Dichtc iiberclcckt, 
so dass die Physiognornie cler Gesellsohaft nicbt s0hr ansgC'priigt isL Die Rtruktur der GC'scll
schaft ist in Tah. 6 angcfúhrt. 
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