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Abstract: This paper contributes to present
knowledge on distribution of vascular plant
species Herniaria glabra in the Moravian Valla‐
chia region, West Carpathians, Czech Republic.
It represents its ﬁrst record in the Vsetínská
Beèva river valley after 60 years.

Prùtrník lysý (Herniaria glabra L.) roste v Čes‐
ké republice roztrouenì a hojnì od níin
do podhorského stupnì, v horách se vyskytuje vzácnì (S����� 1990). Vázán je na suchá, vět‐
inou písèitá a tìrkovitá místa, èasto podél cest, navigace, eleznièní tratì a nádraí (S�����
1990). Na území okresu Vsetín je vzácný. V irím území severovýchodní Moravy je pak více lokalit
v Podbeskydské pahorkatině a na Ostravsku (D. Hlisnikovský pers. comm.). I přes intenzivní prů‐
zkum provádìný autorem práce a dalími (K����� 2010) zaměřený na ﬂóru a vegetaci železnic,
který probíhá v posledních letech na Vsetínsku a Novojièínsku, nebyly nalezeny nové lokality. Na
území okresu Vsetín rostl i v minulosti vzácnì, co dokládá Ø���� (1936): „v území pořídku roz‐
trouen. Øíèanovy lokality nebyly ádným z pozdìjích autorù potvrzeny. Vìtina z nich, které
uvádí: Na písèinách Beèvy, v Johanové [tj. Janová, pozn. autorky] u splavu, na cementovaném
přejezdu potoka Bystřičky za pilou u nádraží Růžďky, při cestě u mlýnské strouhy za Hutí v Krás‐
nì) je výraznì antropicky ovlivnìna, co odpovídá ekologii druhu. Ojedinìle roste prùtrník lysý
také v přírodních biotopech na písčitých a štěrkovitých náplavech řek Bečvy, Morávky a Ostra‐
vice (Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, øeka Morávka, v øeèiti, 7.VII.1976 leg. Z. Kilián, FMM;
Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, PP Proﬁl Morávky, na pevné straně koryta řeky, na aluviálních
valounech a písku, 23.V.2000 leg. Z. Vrubel, FMM; Ostravská pánev, Paskov, pravý bøeh Ostravice
(za šachtou), na náplavu ojediněle, 25.VI.1971 leg. E. Burša, FMM). Všechny Říčanovy lokality včet‐
ně nových nálezů spadají do fytogeograﬁckého okrsku 80a. Vsetínská kotlina. Jména mechorostů
jsou uvedena podle Seznamu a èerveného seznamu mechorostù ÈR (K����� � V��� 2005), jména
cévnatých rostlin podle K����� et al. (2002) a jména syntaxonù respektují práci C����� (2009).
Zkratky herbáøových sbírek jsou uvedeny podle práce V������� � S����� (2001).
Materiál
80a. Vsetínská kotlina, Bystøièka (6573d), eleznièní stanice Bystøièka, mezi spárami dladic na
nástupiti, 10 rostlin, 49°253N, 17°5733E, 300 m n. m., 1996 a 2005 leg. J. Tkaèíková, VM; 1997
a 2010 not. J. Tkaèíková.
[Bystøièka, eleznièní stanice Bystøièka, dládìné nástupitì ca 50 m V od nádraní budovy, 300 m
n. m., 1m2, 30.VI.2006, J. Tkaèíková.
E1 (30 %): Digitaria sanguinalis 1, Herniaria glabra 1, Potentilla tabernaemontani 1, Conyza canadensis
+, Eragrostis minor +, Leontodon hispidus r, Plantago major r, Poa annua +, Polygonum aviculare
agg. +, Setaria viridis +, Trifolium repens +, Trifolium pratense r.
E0 (20 %): Bryum argenteum 1, Ceratodon purpureus +.]
80a. Vsetínská kotlina, Vsetín (6673d), mìstský høbitov, mezi spárami ulových kostek pøed dolní
bránou høbitova, 10 rostlin, 49°2030N, 17°5941E, 380 m n. m., 25.IV.2009 leg. M. Popeláøová,
VM; 16.X.2010 leg. J. Tkaèíková, VM.
Nález na eleznièní stanici Bystøièka pøedstavuje první doloený výskyt druhu v údolí Vsetínské
Beèvy od konce 30. let 20. století. Nachází se v blízkosti pùvodní lokality na cementovaném
pøejezdu potoka Bystøièky za pilou u nádraí Rùïky (Ø���� 1936), který je také doložen v her‐
báøi ve Zlínì (Vsetín, Bystøièka u pøejezdu pøes potok k mlýnu u nádraí Rùïka, 18.VI.1934 leg.
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G. Øíèan, GM). Je moné, e pùvodní populace dlouhodobì pøeívala na vhodných stanovitích
v irím okolí lokality a byla pouze pøehlíena. Dalí íøení podél eleznice ani výskyt na nejbliích
eleznièních stanicích nebyl pozorován. Poèetnost populace se mìní v závislosti na provádìné
údrbì nástupitì (mechanické èitìní spár mezi dlabou, chemický postøik herbicidem) a kolísá
od 3 nalezených rostlin v roce 2001 po 20 rostlin v roce 2009. Průtržník lysý je zde součástí vege‐
tace selapávaných stanovi tøídy Polygono arenastri‐Poëtea annuae, pravdìpodobnì se jedná
o asociaci Eragrostio minoris‐Polygonetum arenastri. V druhovì bohatém porostu se uplatòují jak
druhy vázané na selapávaná místa (Plantago major, Poa annua a Polygonum aviculare agg.), tak
i druhy suchomilné (Conyza canadensis, Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor a Potentilla taber‐
naemontani). Vysokou pokryvnost má mechové patro, místy zcela vyplòuje spáry mezi dlabou.
V mechovém patøe dominují druhy Bryum argenteum a Ceratodon purpureus. Na eleznièní stanici
Bystřička roste společně s průtržníkem lysým několik dalších v okrese Vsetín jen zřídka se vysky‐
tujících druhù. Jsou to pøedevím teplomilné a suchomilné druhy: Anchusa oﬃcinalis, Berteroa
incana, Cardaria draba, Centaurea stoebe, Galeopsis angustifolia a Saxifraga tridactylites. Druhovì
bohaté porosty a dlouhodobý výskyt celé øady druhù, které mají na okolních eleznièních stanicích
jen krátkodobý výskyt, je dán pravdìpodobnì pøedevím extenzivní péèí o nástupitì a celý areál
této eleznièní stanice.
V roce 2008 byl prùtrník lysý nalezen na nové lokalitì v katastru mìsta Vsetína. Jedná se opìt
o výrazně antropicky ovlivněnou lokalitu – vydlážděný prostor před dolní bránou městského hřbi‐
tova. Průtržník lysý zde roste ve spárách mezi žulovými dlažebními kostkami. Celá plocha je celo‐
roènì zatíena intenzivním selapem. Tento vliv je patrný i na rostlinách prùtrníku, které jsou
drobné a jednotlivé lodyhy se nerozrùstají mimo úzké spáry mezi dlabou. Mimo prùtrník lysý
se mezi spárami jen sporadicky objevuje Sagina procumbens a Trifolium sp., zcela dominuje mech
Bryum argenteum.
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