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Abstrakt 

Cílem naší práce bylo zjistit, jaké druhy mechorostů lze najít na hřbitovech ve městě Brně, 

vypozorovat, na jakém substrátu rostou, a sestavit malý atlas nejčastějších druhů. 

Vybraly jsme si tři brněnské hřbitovy, kde jsme provedly bryologický průzkum. Na každém 

hřbitově jsme prozkoumaly 10 hrobů, pět stromů a travnatou plochu. Tam jsme sesbíraly 

vzorky a zaznamenaly následující faktory prostředí: zástin hrobu, péče o hrob, stáří hrobu a 

substrát, na kterém mechorost rostl. Celkově jsme nalezly 56 mechů, nenalezly jsme žádnou 

játrovku. Zjistily jsme, že nejčastějšími mechy jsou Amblystegium serpens, Barbula 

unguiculata, Ceratodon purpureus, Didymodon rigidulus, Grimmia pulvinata, Hypnum 

cupressiforme, Oxyrhynchium hians, rod Schistidium sp. a Syntrichia virescens. Zajímavým 

nálezem je Entodon concinnus, který je v červeném seznamu mechorostů ČR vedený jako 

druh, jež zasluhuje pozornost. 

Zjistily jsme, že mechy rostou více na zastíněných a na minimálně udržovaných hrobech. 

Více druhů bylo na substrátech obrubník, náhrobek a na půdě. Ze stromů byla nejvíce 

druhově bohatá lípa.  

Klíčová slova: mechorosty; mechy; hřbitovy; prostředí měst; Brno; trávníky; epifyty 

  



Abstract 

This work deals with the occurrence of bryophyte species that we can find at cemeteries in 

Brno. It also deals with the observation of substrata that grow on bryophytes. We have 

included the small booklet of the most common species. 

We have chosen three cemeteries in Brno, where we have carried the bryological research 

out. At every cemetery we have explored ten graves, five trees and the lawns. We have 

collected the bryophyte samples there and taken a note of the following factors: quantity 

of light, care of the grave, age of the grave and the substratum. Altogether we have found 

fifty-six bryophyte species but we haven't found any liverwort. We have found out that  the 

most common mosses are Amblystegium serpens, Barbula unguiculata, Ceratodon 

purpureus, Didymodon rigidulus, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme, Oxyrhynchium 

hians, genus Schistidium sp. and Syntrichia virescens. Entodon concinnus is a very interesting, 

because it is registred in the Czech Red list of bryophytes. 

We have found out that mosses grow mainly on shaded, unkempt graves. Many of 

bryophyte species grew on kerbstones, tombstones and on the soil. The linden tree is the 

tree richest in species. 

Keywords: bryophytes; mosses; cemeteries; city environment; Brno; lawns; epiphytes 
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1. Úvod 

 

Mechorosty jsou velmi zajímavou součástí přírody, ovšem běžný člověk jim ve většině 

případů např. při procházce parkem nevěnuje pozornost. Přehlíží je zejména proto, že jsou 

tak malé a ne vždy na první pohled zaujmou jeho pozornost. Rozhodly jsme se mírně 

nakouknout do světa pro nás dosud neznámých mechorostů a zaměřit na ně svou 

středoškolskou odbornou práci. 

Mechorosty jsme se rozhodly zkoumat v městském prostředí – v prostředí, kde je většinou 

člověk nečeká, na rozdíl od rašelinišť, skal, či lesů. Mechorosty ve městech se mnoho prací 

nezabývá. V různých městech Evropy byly zkoumány v Praze v České republice (SOLDÁN 

1999), v Bratislavě na Slovensku a Vídni v Rakousku (MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010), v 

Krakově, Varšavě a jiných polských městech (FUDALI 2006). V městském prostředí se 

mechorosty více vyskytují a bývají zkoumané v parcích (FUDALI 2006), botanických 

zahradách či zahrádkách (SOLDÁN 1999) a na hřbitovech (FUDALI 2006, MIŠÍKOVÁ a 

KUBINSKÁ 2010, MIŠÍKOVÁ  a JURČIŠINOVÁ  2013). 

O mechorostech ve městě Brně je známo poměrně málo údajů, ze současnosti 

nepublikované nálezy z exkurzí bryologických víkendů do Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Botanické zahrady a arboreta Mendelovy 

univerzity (ANONYMUS 2013). To je další z důvodů naší „SOČ“, přispět k poznání bryoflóry 

města, ve kterém žijeme. Z možných na mechorosty bohatších stanovišť, které jsou 

dostupné pro širokou veřejnost, jsme zvolily hřbitovy. V Brně se nachází mnoho hřbitovů, 

z nichž jsme vybraly tři – Židovský hřbitov, Líšeňský hřbitov a Ústřední hřbitov.  

Cílem naší práce bylo zjistit, kolik druhů mechorostů můžeme najít na hřbitovech v naší 

domácí lokalitě (v Brně). Dále určit, na jakých substrátech rostou, a porovnat výsledky 

s výzkumy z jiných měst. Pro zájemce, návštěvníky hřbitovů, studenty, vytvořit miniaturní 

atlas mechorostů, které se zde vyskytují nejčastěji. Atlas nabídneme ke zveřejnění správcům 

webových stránek Bryologicko-lichenologické sekce České botanické společnosti 

(http://botanika.bf.jcu.cz/bls/) a Správě hřbitovů města Brna (http://www.hrbitovybrno.cz/), 

našeho Gymnázia Křenová (http://www.gymkren.cz) a Moravského zemského muzea 

(www.mzm.cz), kde snad bude pro zájemce dobře dostupný. 
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2.  Metodika 

2.1. Popis lokalit 
 

V Brně se nachází 15 hřbitovů (ANONYMUS 2012), pro sběr vzorků jsme vybraly tři lokality. 

Židovský hřbitov zejména pro jeho stáří (založen roku 1852), Líšeňský z důvodu umístění na 

okraji města Brna a Ústřední pro polohu nedaleko centra města. Vybrané hřbitovy jsou 

rozdílného charakteru, je tak zastoupena rozmanitá škála stanovišť a substrátů. Z těchto 

důvodů jsme předpokládaly, že bychom mohly dostatečně zachytit druhovou pestrost 

mechorostů. 

 

Líšeňský hřbitov o rozloze 18 820 m2 se nachází na severovýchodním okraji Brna v městské 

části Brno Líšeň (souřadnice WGS84: 49°13'04"N 16°42'13"E) a je položen nejvýše ze 

zkoumaných hřbitovů. Působí vesnickým charakterem, jedná se o malý hřbitov založený 

teprve v roce 1948, když původní hřbitov z roku 1782 byl nedostačující a za války utrpěl 

značné škody (ENDLER 2010). 

 

Židovský hřbitov o rozloze 29 500 m2 je položen nejníže ze zkoumaných hřbitovů, nachází se 

na východ od středu města v městské části Brno Židenice (souřadnice WGS84: 49°11'30"N 

16°38'38"E). Má odlišný charakter od běžných městských hřbitovů – hroby jsou zde 

neudržované a roste zde více dřevin. Hřbitov byl založen roku 1852, roku 1900 byl ze 

západní strany rozšířen, k dalším rozšíření došlo ještě v roce 1916 a v roce 1935. V letech 

2001 a 2002 byla provedena zahradní úprava areálu (KLENOVSKÝ 2002). 

 

Ústřední hřbitov se nachází v nadmořské výšce 235 až 255 m v jižní části Brna (souřadnice 

WGS84: 49°10'15"N 16°35'37"E). Tento hřbitov má ze zkoumaných lokalit největší rozlohu 

560 000 m2. Projekt na tzv. „Ústřední hřbitov“, jenž měl stát na okraji obce Horní Heršpice, 

vznikl v roce 1881 a v roce 1883 byl hřbitov otevřen. Teprve v roce 1964 byla vybudována 

první rozptylová loučka, druhá pak v roce 1978 a třetí v roce 2003 (ENDLER 2010). 
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Tabulka 1 – nadmořská výška a klima studovaných hřbitovů podle TOLASZ a kol. (2007). 

Hřbitov 
Nadmořská 

výška 

Průměrná letní teplota 
Průměrný letní úhrn 

srážek 

Průměrná zimní teplota 
Průměrný zimní úhrn 

srážek 

Líšeňský 

hřbitov 
350 m 

15 až 16 °C 200 až 250 mm 

-2 až -1 °C 0 až 100 mm 

Židovský 

hřbitov 
210 m 

16 až 17 °C 0 až 200 mm 

-1 až 0 °C 0 až 100 mm 

Ústřední 

hřbitov 
235–255 m 

16 až 17 °C 200 až 250 mm 

-1 až 0 °C 0 až 100 mm 

 

2.2. Metody sběru mechorostů a údajů o prostředí 

Na každém hřbitově jsme vybraly dvě řady hrobů, pět stromů a jednu, nebo dvě travnaté 

plochy. 

 

Obrázek 1 – zkoumané hroby, stromy a travnatá plocha na Líšeňském hřbitově. 
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Obrázek 2 – zkoumané hroby, stromy a travnatá plocha na Židovském hřbitově. 

 

 

Obrázek 3 – zkoumané hroby, stromy a travnaté plochy na Ústředním hřbitově 
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2.2.1. Hroby 
 

Vybraly jsme dvě řady hrobů ve středové části hřbitova, případně uprostřed určité části více 

rozlehlého hřbitova, v dřevinami silně zastíněné části a v částečně zastíněné části 

Židovského hřbitova, v částečně zastíněné a zcela nezastíněné části Ústředního hřbitova, ve 

zcela nezastíněné a v úplně zastíněné části Líšeňského hřbitova. Zkoumané hroby v jedné 

řadě jsme volily ob jeden. Pokud byly sousední hroby velmi podobného charakteru, udělaly 

jsme mezeru více hrobů, abychom postihly více typů hrobů a tak více druhů mechorostů. 

Celkově jsme prozkoumaly 30 hrobů, na každém hřbitově deset. U každého hrobu jsme 

pozorovaly tyto faktory: 

1. Zástin dřevinami:  žádný zástin, částečný zástin (≤ 50 %), úplný zástin (50 – 100 %) 

2. Péče o hroby: 1 – nejméně udržovaný až zanedbaný, 2 – středně udržovaný, 3 – velmi 

udržovaný 

3. Rok, kdy zemřel první člověk v hrobě, tedy patrně rok, kdy byl hrob zřízen: období 

mezi lety 1901 až 1925, 1926 až 1950, 1951 až 1975, 1976 až 2000, období 2001 až dosud. 

U šesti hrobů nebyl uveden rok, kdy byl hrob zřízen. 

4. Podklad, na kterém se mechorost vyskytoval: náhrobek, obrubník, antuka, písek, 

půda, štěrk (obr. 4) 

 

Obrázek 4 – schéma hrobu a rozlišovaných podkladů pro růst mechorostů. 

 

 

 

Náhrobek 

Antuka, písek, půda, štěrk 

Obrubník 
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Obrázek 5 – zastoupení hrobů podle zástinu na jednotlivých hřbitovech. 

 

Obrázek 6 – celkové zastoupení hrobů podle zástinu. 

 

Obrázek 7 – zastoupení hrobů podle péče na jednotlivých hřbitovech. 
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Obrázek 8 – celkové zastoupení hrobů podle péče o hrob. 

 

Obrázek 9 – zastoupení hrobů podle roku jejich založení na jednotlivých hřbitovech. 

 

Obrázek 10 – celkové zastoupení hrobů podle roku jejich založení. 
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Obrázek 11 – zastoupení substrátů na hrobech na jednotlivých hřbitovech. 

 

Obrázek 12 – celkové zastoupení substrátů na hrobech. 

 

 

2.2.2. Stromy 
Stromy jsme vybíraly tak, aby se nacházely v různých částech hřbitova, aby se jednalo o 

různé druhy listnatých dřevin (jehličnaté dřeviny jsme nezkoumaly) a aby to byly stromy 

starší. Celkově jsme zkoumaly 15 stromů. 

 

Obrázek 13 – druhové zastoupení zkoumaných stromů na jednotlivých hřbitovech. 
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Obrázek 14 – celkové druhové zastoupení zkoumaných stromů. 

 

 

 

2.2.3. Travnaté plochy 
 

Travnaté plochy jsme vybíraly podle množství těchto ploch na hřbitově a podle jejich účelu. 

Zkoumaly jsme okrasné travnaté plochy, z pochopitelných důvodů jsme nezkoumaly 

v místech rozptylových louček apod. 
 

 

2.3. Determinace mechorostů 
 

Určování odebraných vzorků jsme prováděli pomocí lup (zvětsení 10x) a mikroskopů 

(zvětšení 40x, 100x a 400x) na základě typických znaků mechorostů, např. tvar listu, nebo 

tvar buněk. Některé mechorosty jsme určily pouze na úroveň rodu, vzhledem k tomu, jak je 

někdy určení velmi obtížné, například Schistidium sp. V takovém případě jsme místo 

druhového názvu napsaly zkratku „sp.“. Všechny vzorky revidovala S. Kubešová (Moravské 

zemské muzeum, Brno). K určování jsme používaly tyto publikace: PILOUS a DUDA (1960), 

EDWARDS (2003), LUETH (2004-2011), KUBEŠOVÁ a kol. (2009), ATHERTON a kol. (2010), 

KUČERA (2012), KUBEŠOVÁ (2013). Jména mechorostů jsme sjednotily podle Bryoflóry 

České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručné analýzy (KUČERA  a 

kol. 2012). 
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3. Výsledky 

 

Výsledky uvádíme především ve formátu tabulek, aby byly lépe přehledné. 

 

3.1. Souhrnný přehled druhů 
 

Celkově jsme nalezly 56 druhů mechů, z nichž 15 se vyskytuje na všech třech hřbitovech. 

Nepodařilo se nalézt žádnou játrovku nebo hlevík. Na Líšeňském hřbitově jsme nalezly 31 

mechů, na Židovském 38 a na Ústředním 30 druhů. Pouze na Líšeňském hřbitově se 

vyskytuje osm druhů, pouze na Židovském hřbitově 14 druhů a jen na Ústředním hřbitově to 

bylo šest druhů. V následující tabulce (tab. 2) jsou uvedené nalezené mechorosty a jak často 

jsme je nacházely. Za časté druhy považujeme ty, které jsme našly na všech třech hřbitovech 

a zároveň na každém ze hřbitovů alespoň v počtu dvou vzorků. V tabulce jsou také 

označené časté druhy konkrétních hřbitovů. Za druhy časté pro jeden hřbitov považujeme 

druhy, které jsme na daném hřbitově našly alespoň na třech místech. 

 

Tabulka 2 – celkový seznam nalezených druhů mechorostů (časté druhy podbarveny zeleně, 

ojediněle nalézané druhy podbarveny oranžově, X – výskyt, XXX – druh častý pro daný 

hřbitov). 

vědecký název 
Hřbitov 

český název nálezy/ks 
Líšeňský Židovský Ústřední 

Abietinella abietina XXX X 
 

zpeřenka jedlová 4 

Amblystegium serpens X XXX XXX rokýtek obecný 12 

Barbula unguiculata XXX X X vousatěnka nehetnatá 10 

Brachythecium albicans X 
  

baňatka bělavá 1 

Brachythecium campestre X 
 

X baňatka lodní 2 

Brachythecium rutabulum X XXX 
 

baňatka obecná 4 

Brachythecium salebrosum 
  

X baňatka draslavá 1 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum 
 

XXX 
 

klenice načervenalá 6 

Bryum argenteum XXX X X prutník stříbřitý 6 

Bryum caespiticium X 
 

XXX prutník drnatý 5 

Bryum capillare 
 

X 
 

prutník chluponosný 1 

Bryum moravicum 
 

XXX 
 

prutník moravský 7 

Bryum rubens 
 

X 
 

prutník červenající 1 

Bryum ruderale X 
  

prutník rumištní 1 
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Bryum sp. 
 

X XXX prutník 6 

Calliergonella cuspidata 
  

X károvka hrotitá 1 

Ceratodon purpureus X XXX XXX rohozub nachový 12 

Cynodontium polycarpon 
 

X 
 

psízubec mnohoplodý 1 

Didymodon rigidulus X XXX X pározub tuhý 6 

Entodon concinnus X 
 

X pokryvnatec přímý 2 

Fissidens taxifolius 
 

X 
 

krondlovka tisolistá 1 

Grimmia pulvinata X XXX XXX děrkavka poduškovitá 9 

Homalothecium lutescens XXX XXX 
 

hedvábitec žlutý 9 

Homalothecium sericeum 
 

X 
 

hedvábitec pravý 1 

Homalothecium sp. 
 

X 
 

hedvábitec 1 

Homomallium incurvatum 
 

X 
 

přímolistec zakřivený 1 

Hypnum cupressiforme XXX XXX XXX rokyt cypřišovitý 16 

Hypnum sp. 
  

X rokyt 1 

Leskea polycarpa X XXX X stejnozoubek mnohoplodý 5 

Orthotrichum affine XXX 
  

šurpek tenkožeberný 3 

Orthotrichum anomalum 
 

X X šurpek odchylný 3 

Orthotrichum cupulatum 
  

X šurpek číšovitý 1 

Orthotrichum diaphanum X X XXX šurpek chluponosný 7 

Orthotrichum sp. 
 

X X šurpek 2 

Oxyrrhynchium hians X XXX XXX trněnka odstálá 12 

Plagiomnium affine X 
 

X měřík příbuzný 2 

Plagiomnium cuspidatum X X X měřík bodlavý 4 

Plagiomnium undulatum 
 

X 
 

měřík čeřitý 1 

Platygyrium repens X 
  

prstenatka plazivá 1 

Pseudocrossidium hornschuchianum 
 

X 
 

patřásnatka Hornschuchova 1 

Pylaisia polyantha X X X čepejřnatka mnohoplodá 4 

Rhytidiadelphus squarrosus X 
  

kostrbatec zelený 1 

Rhytidiadelphus triquetrus X 
  

kostrbatec tříkoutý 1 

Sciuro-hypnum populeum 
 

X X baňatka topolová 3 

Schistidium sp. XXX XXX XXX klanozoubek 20 

Schistidium apocarpum 
 

X 
 

klanozoubek obecný 1 

Syntrichia latifolia 
 

X 
 

rourkatec širokolistý 1 

Syntrichia ruralis XXX XXX X rourkatec obecný 8 

Syntrichia virescens XXX XXX XXX rourkatec poduškovitý 13 

Thuidium assimile X 
  

zpeřenka Philibertova 1 

Tortella tortuosa X 
  

vijozub zkroucený 1 

Tortula acaulon 
 

X X kroucenec bezštětý pravý 2 

Tortula lindbergii 
  

X kroucenec kopinaý 1 

Tortula muralis XXX X X kroucenec zední 5 

Tortula sp. 
 

X 
 

kroucenec 1 

Weissia longifolia 
  

X termovka kadeřavá 1 



18 
 

3.2. Hroby 
 

Na všech prozkoumaných hrobech jsme nalezly 39 druhů mechů. 

 

3.2.1. Druhové zastoupení na hrobech podle zástinu 

 
Z následující tabulky a grafu (tab. 3 a obr. 15) je vidět, že více druhů se nachází na stíněných 

stanovištích, 28 mechů na hrobech v úplném zástinu, 24 na hrobech v částečném zástinu a 

22 na hrobech bez zástinu. Zjistily jsme, že Amblystegium serpens, Bryoerythrophyllum 

recurvirostrum, Bryum moravicum, Didymodon rigidulus, Grimmia pulvinata a Homalothecium 

lutescens byly časté na stíněných stanovištích, zatímco Ceratodon purpureus, Hypnum 

cupressiforme, Oxyrrhynchium hians, druhy rodu Schistidium a Syntrichia ruralis byly časté jak 

na zastíněných tak nestíněných stanovištích. Na místech bez zastínění se vyskytovaly častěji 

Barbula unguiculata, Bryum sp. a Tortula muralis. 

 

Tabulka 3 – druhové zastoupení na hrobech podle zástinu (X – výskyt, XXX – častý výskyt 

pro daný zástin, na 3 a více místech). 

  úplný zástin částečný zástin žádný zástin 

Abietinella abietina X 

  Amblystegium serpens XXX XXX X 

Barbula unguiculata X X XXX 

Brachythecium albicans X 

  Brachythecium rutabulum X X 

 Bryoerythrophyllum recurvirostrum XXX 

 

X 

Bryum argenteum X X XXX 

Bryum caespiticium 

 

X XXX 

Bryum capillare X 

  Bryum moravicum XXX 

 

X 

Bryum rubens 

  

X 

Bryum sp. X 

 

XXX 

Ceratodon purpureus XXX X XXX 

Cynodontium polycarpon X 

  Didymodon rigidulus XXX X 

 Fissidens taxifolius X   

Grimmia pulvinata XXX X X 
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Homalothecium lutescens XXX X X 

Homalothecium sericeum X   

Homalothecium sp.  X  

Homomallium incurvatum 

 

X 

 Hypnum cupressiforme XXX XXX XXX 

Leskea polycarpa X X 

 Orthotrichum anomalum 

 

X X 

Orthotrichum cupulatum 

 

X 

 Orthotrichum diaphanum 

 

XXX X 

Orthotrichum sp. X X 

 Oxyrrhynchium hians XXX X XXX 

Plagiomnium cuspidatum 

 

X X 

Plagiomnium undulatum 

 

X 

 Pseudocrossidium hornschuchianum   X 

Sciuro-hypnum populeum X X X 

Schistidium sp. XXX XXX XXX 

Schistidium apocarpum X 

  Syntrichia ruralis XXX 

 

XXX 

Syntrichia virescens X XXX X 

Tortella tortuosa X   

Tortula muralis X 

 

XXX 

Tortula sp.  X  

 

 

Obrázek 15 – počet mechů na hrobech podle zástinu. 
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3.2.2. Druhové zastoupení mechorostů podle péče o hroby 

 

Na hrobech, kterým byla věnována malá nebo žádná péče, jsme nalezly celkem 38 druhů, na 

středně udržovaných a na nejvíce udržovaných hrobech jen 15 druhů. Podrobně viz tab. 4 a 

obr. 16. 
 

Tabulka 4 – druhové zastoupení na hrobech podle péče (X – výskyt, XXX – častý výskyt, na 3 

a více místech). 

  žádná péče střední péče vysoká péče 

Abietinella abietina X 

 

X 

Amblystegium serpens XXX X X 

Barbula unguiculata X X X 

Brachythecium albicans 

  

X 

Brachythecium rutabulum XXX 

  Bryoerythrophyllum recurvirostrum XXX 

  Bryum argenteum X X XXX 

Bryum caespiticium X X X 

Bryum capillare X 

  Bryum moravicum XXX 

  Bryum rubens X   

Bryum sp. X X X 

Ceratodon purpureus XXX 

 

X 

Cynodontium polycarpon X 

  Didymodon rigidulus XXX X 

 Fissidens taxifolius X   

Grimmia pulvinata XXX X X 

Homalothecium lutescens XXX X X 

Homalothecium sericeum X   

Homalothecium sp. X   

Homomallium incurvatum X 

  Hypnum cupressiforme XXX 

  Leskea polycarpa X 

  Orthotrichum anomalum X X 

 Orthotrichum cupulatum 

 

X 

 Orthotrichum diaphanum X X X 

Orthotrichum sp. X 

  Oxyrrhynchium hians XXX X X 

Plagiomnium cuspidatum X 
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Plagiomnium undulatum X   

Pseudocrossidium hornschuchianum X   

Sciuro-hypnum populeum XXX 

  Schistidium apocarpum X 

  Schistidium sp. XXX XXX XXX 

Syntrichia latifolia X   

Syntrichia ruralis XXX 

 

X 

Syntrichia virescens XXX X 

 Tortella tortuosa X   

Tortula muralis X X X 

Tortula sp. X   

 

 

Obrázek 16 – zastoupení mechů podle péče o hrob. 

 

 

 

3.2.3. Druhové zastoupení podle stáří hrobu 
 

Nejvíce druhů jsme nalezly na hrobech z let 1901 až 1925, kde bylo zastoupeno 29 druhů.  

Nejméně mechů jsme našly na hrobech z let 1926 až 1950, kde bylo zastoupeno devět 

druhů, a z let 2001 – dosud, kde bylo osm druhů (tab. 5, obr. 17). Výsledky jsou ovlivněny 

nerovnoměrným zastoupením hrobů z různých období (obr. 17). 
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Tabulka 5 - druhové zastoupení na hrobech podle stáří (X – výskyt). 

  1901 - 1925 1926 - 1950 1951 - 1975 1976 - 2000 2001 - dosud 

Abietinella abietina 
  

X 
  

Amblystegium serpens X 
  

X 
 

Barbula unguiculata 
 

X X X 
 

Brachythecium albicans 
  

X 
  

Brachythecium rutabulum X X 
   

Bryoerythrophyllum recurvirostrum X 
 

X 
  

Bryum argenteum 
 

X X X X 

Bryum caespiticium 
   

X X 

Bryum capillare X 
    

Bryum moravicum X 
    

Bryum rubens X 
    

Bryum sp. X 
 

X X 
 

Ceratodon purpureus X X X X 
 

Cynodontium polycarpon X     

Didymodon rigidulus X 
 

X X 
 

Fissidens taxifolius X 
    

Grimmia pulvinata X 
 

X 
  

Homalothecium lutescens X X X 
  

Homalothecium sericeum X 
    

Homalothecium sp. 
 

X 
   

Homomallium incurvatum X 
    

Hypnum cupressiforme X 
 

X 
  

Leskea polycarpa X 
 

X 
  

Orthotrichum anomalum X 
 

X 
  

Orthotrichum diaphanum 
  

X 
 

X 

Orthotrichum sp. X 
    

Oxyrrhynchium hians X X X X X 

Plagiomnium cuspidatum 
 

X X 
  

Plagiomnium undulatum X 
    

Pseudocrossidium hornschuchianum X     

Sciuro-hypnum populeum X 
 

X 
  

Schistidium apocarpum X 
    

Schistidium sp. X 
 

X X X 

Syntrichia ruralis X 
 

X 
 

X 

Syntrichia virescens X X 
  

X 

Tortella tortuosa 
  

X 
  

Tortula muralis X 
 

X X 
 

Tortula sp. X 
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Obrázek 17 – zastoupení mechů podle stáří hrobu. 

 

 

 

3.2.4. Druhové zastoupení na hrobech podle substrátu 

  

Nejvíce mechů jsme našly na obrubnících, celkem 22 druhů. Na náhrobcích 18 mechů a 

stejný počet na půdě. Mechorostům se špatně nedaří ani na antuce, zde jsme našly 12 

druhů. Nejméně bylo druhů na štěrku, kde jsme našly jen čtyři a na písku, kde jsme našly 

pouhé dva druhy. V tabulce 6 jsou vyznačené časté druhy pro konkrétní substrát. 

 

Tabulka 6 – druhy mechorostů podle substrátu (X – výskyt, XXX – častý výskyt, na 3 a více 

místech). 

  antuka náhrobek obrubník půda písek štěrk 

Abietinella abietina X 
  

X 
  

Amblystegium serpens X X XXX X 
  

Barbula unguiculata XXX 
 

X X 
 

X 

Brachythecium albicans X 
     

Brachythecium rutabulum 
  

X X 
  

Bryoerythrophyllum recurvirostrum 
 

XXX XXX 
   

Bryum argenteum XXX 
  

X X 
 

Bryum caespiticium X 
  

X X X 

Bryum capillare 
 

X 
    

Bryum moravicum 
 

XXX 
    

Bryum rubens 
   

X 
  

Bryum sp. X X X 
   

Ceratodon purpureus X XXX X XXX 
  

Cynodontium polycarpon 
 

X 
    

0
5

10
15
20
25
30
35

1901 - 1925 1926 - 1950 1951 - 1975 1976 - 2000 2001 - dosud

počet druhů

počet hrobů



24 
 

Didymodon rigidulus 
 

X XXX 
   

Fissidens taxifolius 
   

X 
  

Grimmia pulvinata 
 

X XXX 
   

Homalothecium lutescens XXX 
  

XXX 
  

Homalothecium sericeum 
 

X 
    

Homalothecium sp. 
   

X 
  

Homomallium incurvatum 
 

X 
    

Hypnum cupressiforme 
 

XXX X X 
  

Leskea polycarpa 
  

X 
   

Orthotrichum anomalum 
  

XXX 
   

Orthotrichum cupulatum 
  

X 
   

Orthotrichum diaphanum 
 

X XXX 
   

Orthotrichum sp. 
  

X 
   

Oxyrrhynchium hians 
  

X XXX 
 

X 

Plagiomnium cuspidatum 
   

X 
  

Plagiomnium undulatum 
   

X 
  

Pseudocrossidium hornschuchianum   X    

Sciuro-hypnum populeum 
 

X X 
   

Schistidium sp. XXX X XXX X 
  

Schistidium apocarpum 
 

X 
    

Syntrichia ruralis X 
 

X X 
  

Syntrichia virescens 
 

XXX XXX 
   

Tortella tortuosa 
   

X 
  

Tortula muralis X X X 
  

X 

Tortula sp. 
  

X 
   

 

Obrázek 18 – počet mechů podle substrátu. 
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3.3. Druhové zastoupení mechorostů podle dřevin 
 

Na dřevinách jsme našly celkem 17 druhů mechorostů, nejvíce druhů - 12, jsme objevily na 

lípě srdčité, která byla nejčastějším zkoumaným stromem. Na javoru jsme našly sedm druhů, 

na jírovci šest a na jasanu pět mechů. Na třešni jsme našly pouze tři mechy. 

 

Tabulka 7 – druhové zastoupení mechorostů podle dřevin (X – výskyt). 

  
jasan javor 

jírovec 

maďál 
lípa srdčitá třešeň 

Amblystegium serpens 
 

X 
 

X X 

Brachythecium rutabulum 
   

X 
 

Brachythecium salebrosum 
 

X 
   

Bryum moravicum 
 

X X X 
 

Ceratodon purpureus X X X 
  

Grimmia pulvinata X 
 

X X 
 

Homalothecium lutescens 
   

X 
 

Hypnum cupressiforme X 
  

X X 

Hypnum sp. X 
    

Leskea polycarpa 
 

X X X 
 

Orthotrichum affine 
   

X 
 

Orthotrichum diaphanum 
  

X X 
 

Platygyrium repens 
   

X 
 

Pylaisia polyantha 
 

X 
 

X X 

Schistidium sp. X 
    

Syntrichia latifolia 
  

X 
  

Syntrichia virescens 
 

X 
 

X 
 

 

Obrázek 19 - druhové zastoupení mechorostů podle dřevin. 
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3.4. Mechorosty travnatých ploch 
 

Na travnatých plochách jsme našly celkem 20 druhů mechorostů, z nichž dva druhy byly 

časté, vyskytovaly se na všech zkoumaných trávnících: Barbula unguiculata a Oxyrrhynchium 

hians. 

 

Druhy travnatých ploch: 

Abietinella abietina 

Barbula unguiculata 

Brachythecium campestre 

Bryum ruderale 

Bryum sp. 

Calliergonia cuspidata 

Entodon concinnus 

Homalothecium lutescens 

Hypnum cupressiforme 

Oxyrrhynchium hians 

Plagiomnium affine 

Plagiomnium cuspidatum 

Rhytidiadelphus squarrosus 

Rhytidiadelphus triquetrus 

Schistidium sp. 

Syntrichia ruralis 

Thuidium assimile 

Tortula acaulon 

Tortula lindbergii 

Weissia longifolia 
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4. Diskuse a závěr 

Naše výsledky jsme porovnaly s pracemi, které se týkají tématu mechorostů v prostředí 

hřbitovů jinde v Evropě. Na třech brněnských hřbitovech jsme nalezly 56 mechů, více druhů 

nalezli na pěti městských hřbitovech (Vídeň, Bratislava a Dolný Kubín) MIŠÍKOVÁ a 

KUBINSKÁ (2010) – 67 mechorostů, DUDA (1998) na 11 vesnických (Moravskoslezské 

Beskydy) – 69 a FUDALI (2006) na 51 hřbitovech v polských městech – 105 druhů. Naopak 

méně druhů bylo na osmi hřbitovech Podunajské nížiny – 43 mechů (MIŠÍKOVÁ a 

JURČIŠINOVÁ 2013). 

Na počet druhů na jednom hřbitově byl v Brně nejbohatší Židovský hřbitov – 38 mechů, pro 

další dva to bylo 30 a 31 mechů.  Jiné na mechy bohaté hřbitovy měly hodnoty 43 (Dolný 

Kubín) a 45 až 46 (polská města, FUDALI 2006, MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010). Naopak na 

počet mechorostů chudé byly hřbitovy se 7–10 (Moravskoslezské Beskydy),  10–13 (polská 

města) a 12–14 druhy (Podunajská nížina) (DUDA 1998, FUDALI 2006, MIŠÍKOVÁ a 

JURČIŠINOVÁ 2013). Dá se tedy říci, že brněnské hřbitovy jsou na mechy poměrně bohaté, 

ale rozhodně nepatří mezi nejbohatší v Evropě.   

MIŠÍKOVÁ a JURIŠČINOVÁ (2013) ve své práci uvádějí, že jedním z pozitivních faktorů pro 

růst mechorostů je velký počet dřevin, což jsme také vypozorovaly u mechů ze Židovského 

hřbitova, který je nejvíce zastíněn dospělými dřevinami a hroby nejméně udržovány.  

Na brněnských hřbitovech jsme nalezly pouze mechy a žádnou játrovku stejně jako 

MIŠÍKOVÁ a JURČIŠINOVÁ (2013) na hřbitovech Podunajské nížiny. Na rozdíl od nás jiní 

autoři (MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010, DUDA 1998) našli po čtyřech játrovkách. Důvodem 

může být brněnská sušší lokalita a možná i náš trochu amatérský výzkum. 

Časté druhy na hřbitovech v Brně byly Amblystegium serpens, Barbula unguiculata, 

Ceratodon purpureus, Didymodon rigidulus, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme, 

Oxyrrhynchium hians, Schistidium sp., Syntrichia virescens. Velká část se jich shoduje s druhy, 

které často nalézali také ostatní autoři: Amblystegium serpens, Ceratodon purpureus, 

Didymodon rigidulus, Schistidium sp. (DUDA 1998, MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010, MIŠÍKOVÁ a 

JURČIŠINOVÁ 2013) a s mechy, které byly časté v parcích a na hřbitovech polských měst – 

Amblystegium serpens, Barbula unguiculata, Ceratodon purpureus, Grimmia pulvinata, 

Oxyrrhynchium hians a Schistidum apocarpum  (FUDALI 2006).  
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Na jinde zkoumaných hřbitovech patřily mechy Brachythecium rutabulum (MIŠÍKOVÁ a 

KUBINSKÁ 2010), Bryum argenteum (MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010, MIŠÍKOVÁ a 

JURČIŠINOVÁ 2013), Bryum moravicum (DUDA 1998), Sciuro-hypnum populeum (DUDA 

1998) a Tortula muralis (DUDA 1998, MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010, MIŠÍKOVÁ a 

JURČIŠINOVÁ 2013) k nejčastějším, my jsme však tyto mechy na brněnských hřbitovech 

nalézaly méně často. Brachythecium rutabulum a Bryum moravicum se vyskytovaly často 

pouze na Židovském hřbitově, na ostatních téměř vůbec. Druh Tortula muralis jsme 

nacházely především na hřbitově v Líšni. Vůbec jsme nenašly např. játrovku Lunularia 

cruciata, která je častá na bratislavských hřbitovech (MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010) a mech 

Rhynchostegium murale, častý na hřbitovech Moravskoslezských Beskyd (DUDA 1998). Na 

Židovském hřbitově jsme často nalézaly mech Leskea polycarpa a na Líšeňském hřbitově 

Orthotrichum affine, oba druhy naopak vůbec nebyly zjištěny na několika městských 

hřbitovech (Slovensko, Rakousko, MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010) ani menších beskydských 

(DUDA 1998), v Podunajské nížině byl mech Orthotrichum affine přítomný na jediné lokalitě 

(MIŠÍKOVÁ a JURČIŠINOVÁ 2013). 

Stanoviště, na kterých bylo zjištěno nejvíc druhů, v Podunajské nížině a ve městech Vídeň, 

Bratislava, Dolný Kubín, byla vlhká holá půda a částečně zastíněné kamenné substráty 

(MIŠÍKOVÁ a KUBINSKÁ 2010, MIŠÍKOVÁ a JURČIŠINOVÁ 2013). V polských městech byly na 

mechorosty bohatá skalám podobná stanoviště (FUDALI 2006). Toto je ve shodě s našimi 

výsledky, kdy jsme nejvíce mechů nacházely na obrubnících hrobů (22 druhů) a náhrobcích 

(18), tedy na kamenném substrátu. Další na mechy nejbohatší byla právě půda (hrobů), kde 

jsme našly 18 mechů.   

 

• Na třech brněnských hřbitovech jsme nalezly 56 mechů, nejvíce druhů bylo na 

hrobech – dohromady 39. Méně druhů bylo na dřevinách – 17 a na travnatých 

plochách – 20 druhů.  

• Brněnské hřbitovy jsou ve srovnání s jinými na mechorosty poměrně bohaté. 

• Velká část druhů, které jsou na brněnských hřbitovech časté, byly jako časté uváděny 

také z jiných hřbitovů případně městských parků a hřbitovů.  
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Úvod

Během roku 2013 jsme provedly výzkum na třech brněnských
hřbitovech (Líšeňském, Židovském a Ústředním). Cílem tohoto
výzkumu bylo zjistit, jaké druhy mechorostů se v Brně vyskytují a
sestavit miniatlas z těch nějčastějších.

Na brněnských hřbitovech jsme celkově nalezly 56 druhů mechů
(nezaznamenaly jsme žádnou játrovku). Zjistily jsme, že častými
druhy jsou Amblystegium serpens, Barbula unguiculata, Ceratodon
purpureus, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme,
Oxyrrhynchium hians, rod Schistidium a Syntrichia virescens.
Na základě těchto výsledků jsme sestavily atlas.

Mechy dělíme na bokoplodé a vrcholoplodé:

2

Bokoplodé mechy
Sporofyt se tvoří na krátké 
postranní větvi; rostlinky 
většinou poléhavé a větvené.

Vrcholoplodé mechy
Sporofyt vyrůstá na vrcholu 
lodyhy; rostliny vzpřímené, 
nevětvené, nebo větvené jen 
málo.



3

Abietinella abietina, zpeřenka jedlová
Amblystegium serpens, rokýtek obecný
Barbula unguiculata, vousatěnka nehetnatá
Brachythecium albicans, baňatka bělavá
Brachythecium campestre, baňatka ladní
Brachythecium rutabulum, baňatka obecná
Brachythecium salebrosum, baňatka draslavá
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, klenice

načervenalá
Bryum argenteum, prutník stříbřitý
Bryum caespiticium, prutník drnatý
Bryum capillare, prutník chluponosný
Bryum moravicum, prutník moravský
Bryum rubens, prutník červenající
Bryum ruderale, prutník rumištní
Bryum sp., prutník
Calliergonella cuspidata, károvka hrotitá
Ceratodon purpureus, rohozub nachový
Cynodontium polycarpon, psízubec

mnohoplodý
Didymodon rigidulus, pározub tuhý
Entodon concinnus, pokryvnatec přímý
Fissidens taxifolius, krondlovka tisolistá
Grimmia pulvinata,  děrkavka poduškovitá
Homalothecium lutescens, hedvábitec žlutý
Homalothecium sericeum, hedvábitec pravý 
Homalothecium sp., hedvábitec
Homomallium incurvatum, přímolistec

zakřivený
Hypnum cupressiforme, rokyt cypřišovitý
Hypnum sp., rokyt
Leskea polycarpa, stejnozoubek mnohoplodý

Orthotrichum affine, šurpek tenkožeberný
Orthotrichum anomalum, šurpek odchylný
Orthotrichum cupulatum, šurpek číšovitý
Orthotrichum diaphanum, šurpek chluponosný
Orthotrichum sp., šurpek
Oxyrrhynchium hians, trněnka odstálá
Plagiomnium affine, měřík příbuzný
Plagiomnium cuspidatum, měřík bodlavý
Plagiomnium undulatum, měřík čeřitý
Platygyrium repens, prstenatka plazivá
Pseudocrossidium hornschuchianum, 

patřásnatka Hornschuchova
Pylaisia polyantha, čepejřnatka mnohoplodá
Rhytidiadelphus squarrosus, kostrbatec zelený
Rhytidiadelphus triquetrus, kostrbatec tříkoutý
Schistidium sp., klanozoubek
Schistidium apocarpum, klanozoubek obecný
Sciuro-hypnum populeum, baňatka topolová
Syntrichia latifolia, rourkatec širokolistý
Syntrichia ruralis, rourkatec obecný
Syntrichia virescens, rourkatec poduškovitý
Thuidium assimile, zpeřenka Philibertova
Tortella tortuosa, vijozub zkroucený
Tortula acaulon, kroucenec bezštětý
Tortula lindbergii, kroucenec kopinaý
Tortula muralis, kroucenec zední
Tortula sp., kroucenec
Weissia longifolia, termovka kadeřavá

Seznam nalezených druhů



Barbula unguiculata Hedw. 
vousatěnka nehetnatá 

Celkový vzhled:
vytváří porosty žluto-zelené barvy.
Listy:
podlouhlý, jazykovitý list s ohrnutým
okrajem.
Žebro:
vybíhá v krátký hrot.
Buňky:
téměř čtvercové až šestiboké, papilnaté.
Štět a tobolka:
vzpřímená, podlouhle válcovitá, červená
tobolka, červený štět.
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Bryum argenteum Hedw. 
prutník stříbřitý

Celkový vzhled:
husté stříbřitě zelené trsy, či polstáře,
hnědočervené lodyhy.
Listy:
vejčité lístky s náhle zúženou šičkou, za sucha
až jehnědovitě přitisklé, za vlhka nepatrně
odstávající.
Žebro:
slabé s načervenalpu bází, končící před
špičkou.
Buňky:
volné, šestiboké, ve špičce kosníkovité a
bezbarvé.
Štět a tobolka:
tobolka převislá, vejčitá, za zralosti hnědo-
červená, štět červený.
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
rohozub nachový

Celkový vzhled:
přímé, místy větvené lodyhy.
Listy:
kopinaté, postupně zúžené do špičky, kde je
na okraji několik zubů, okraj ohrnutý od báze
skoro k vrcholu. Za sucha mírně kadeřavé, za
vlhka odstálé.
Žebro:
výrazné, zasahuje až do špičky.
Buňky:
v horní části krátké, skoro čtvercové, dole
široce obdélníkové.
Štět a tobolka:
tobolky kaštanově hnědé až vínové, později
hluboce brázdité.
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Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
děrkavka poduškovitá

Celkový vzhled:
drobný mech, tvořící husté polštářky šedavé
od chlupů na konci listů.
Listy:
ze zúžené vejčité báze kopinaté, s vysoce
ohrnutým okrajem.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, vroubkatý, bezbarvý chlup.
Buňky:
v horní části čtvercové až okrouhlé, drobné se
ztloustlými stěnami, dole prodloužené.
Štět a tobolka:
hnědavá podlouhle oválná tobolka za sucha
rýhovaná, zakřivený až ohnutý štět.
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Orthotrichum anomalum Hedw.
šurpek odchylný

Celkový vzhled:
tmavě zelený mech rostoucí v bochánko-
vitých trsech.
Listy:
kopinaté, za sucha listy přitisklé k lodyze, za
vlhka odstálé.
Žebro:
žebro sahá až do konce listu.
Buňky:
okrouhlé, papilnaté buňky.
Štět a tobolka:
tobolka zřetelně vyniká nad listy a je oválná
až válcovitá, hnědočervená, podélně
rýhovaná.

8



Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
šurpek chluponosný 

9

Celkový vzhled:
tmavě zelené polštářky nebo porosty.
Listy:
špičaté listy s bezbarvou špičkou, ohrnuté
okraje.
Žebro:
končí krátce před špičkou.
Buňky:
okrouhlé, papilnaté.
Štět a tobolka:
tobolka téměř celá ponořená mezi listy,
oválná.



Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.
(Mnium affine Bland.)

měřík příbuzný

10

Celkový vzhled:
tmavě zelený, 2–5 cm vysoký mech, porosty
tvoří poléhavé a přímé nevětvené lodyhy.
Listy:
široce eliptický, lemovaný a jednoduše
zubatý list, s krátkou hrotitou špičkou. Okraj
je zubatý po celé délce. Zúžená báze listu.
Žebro:
jednoduché, končí pod špičkou, nebo ve
špičce listu.
Buňky:
šestiboké.
Štět a tobolka:
oválná, převislá tobolka.



Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
(Mnium cuspidatum Hedw.)

měřík bodlavý

Celkový vzhled:
tmavě zelené porosty tvoří poléhavé a přímé
nevětvené lodyhy.
Listy:
vejčité lístky, na okraji lemované a pouze do
poloviny jednoduše zubaté.
Žebro:
končí krátce před špičkou listu.
Buňky:
šestiboké.
Štět a tobolka:
tobolka oválná, má kuželovité víčko, štět je
vzpřímený, nebo zakroucený.

11



Celkový vzhled:
husté až rozvolněné, tmavozelené až
černohnědé polštáře, nebo porosty.
Listy:
za sucha přitisklé, za vlhka odstáté, vejčitě
kopinaté.
Žebro:
vybíhá v bezbarvý, zubatý chlup, nebo končí
ve špičce listu.
Buňky:
okrouhlé až zaobleně čtvercové, jejich stěny
laločnatě ztloustlé, místy mohou být
dvojvrstevné.
Štět a tobolka:
vejčitá tobolka zanořená mezi horní listy.

Schistidium sp.
klanozoubek

Častým zástupcem je Schistidium apocarpum
(Hedw.) Bruch et Schimp., klanozoubek
obecný.

12



Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr.
(Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.)

rourkatec obecný

Celkový vzhled:
za vlhka žlutavě zelený, 1–3 cm vysoký mech.
Tvoří rozpadavé porosty.
Listy:
zaokrouhlená špička, okraje dospodu
ohrnuté téměř po celé délce. Listy jsou za
sucha pokroucené, za vlhka odstávají.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, bezbarvý, ostře zubatý
chlup.
Buňky:
horní šestiboké, hustě papilnaté, dolní
podlouhlé, hladké.
Štět a tobolka:
dlouze válcovitá, přímá tobolka.
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Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
(Tortula virescens (De Not.) De Not., Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur.)

rourkatec poduškovitý

Celkový vzhled:
tmavě zelené porosty.
Listy: 
jazykovitý, v horní polovině širší, dole užší list.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, bezbarvý a drsný chlup.
Buňky:
čtvercové až krátce obdélníkové, papilnaté, 
dolní podlouhlé, hladké.
Štět a tobolka:
tobolka dlouze válcovitá, přímá.
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Tortula muralis Hedw.
kroucenec zední

Celkový vzhled:
husté, bochánkovité, za vlhka zelené, za
sucha od chlupů šedavé polštáře, případně
porosty.
Listy:
podlouhle jazykovité, za sucha zprohýbané a
pokroucené, za vlhka přímo odstálé.
Žebro:
vybíhá do dlouhého, hladkého, bezbarvého
chlupu, nebo jen hrotu.
Buňky:
horní drobné a téměř okrouhlé, papilnaté,
dolní prodloužené, bezbarvé.
Štět a tobolka:
válcovitá, přímá tobolka.
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Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.
(Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.)

zpeřenka jedlová

16

Celkový vzhled:
středně veliký mech, matný, žlutozelelý až
hnědavý.
Listy:
lodyžní listy ze srdčité báze postupně zúžené
do ostré špičky.
Žebro:
žebro jednoduché, končí krátce před špičkou.
Buňky:
buňky krátké nepravidelného tvaru (oblé,
šestiboké, kosníkovité) s jednou papilou
uprostřed.
Štět a tobolka
tobolka slabě nachýlená.



Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
rokýtek obecný

Celkový vzhled:
drobný, nepravidelně větvený mech.
Listy:
z vejčité báze kopinaté.
Žebro:
jednoduché, dosahuje do poloviny délky listu.
Buňky:
podlouhle šestiboké až kosníkovité,
obdélníkové křídelné buňky.
Štět a tobolka:
zelená válcovitá tobolka, hnědo-červený štět.
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Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 
baňatka obecná

Celkový vzhled:
statný, tmavě až světle zelený mech.
Listy:
listy za sucha přiléhavé, za vlhka šikmo
odstávající, jejich tvar je vejčitý, horní okraj
listu je zoubkatý až pilovitý.
Žebro:
sahá cca do 2/3 délky listu.
Buňky:
ve středu čárkovité, křídelné buňky zaobleně
obdelníkové.
Štět a tobolka
tobolka nachýlená až vodorovná, nesou-
měrně vejčitá, štět dlouhý a silně papilnatý.
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Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.
(Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.)

hedvábitec žlutý

19

Celkový vzhled:
statný, nepravidelně větvený, žlutozelený
mech.
Listy:
podélně rýhované, prodlouženě trojúhel-
níkovité, protáhlé do dlouhé špičky.
Žebro:
jednoduché, končí před špičkou.
Buňky:
ve střední části čárkovité, křídelné buňky
nepravidelné.
Štět a tobolka:
prohnutě válcovitá tobolka.



Hypnum cupressiforme Hedw.
rokyt cypřišovitý

Celkový vzhled:
zelené, pravidelně zpeřené až nepravidelně
větvené lodyhy.
Listy:
podlouhle kopinaté, mírně vyduté, na špičce
zoubkaté.
Žebro:
krátké dvojité.
Buňky:
čárkovité, křídelné buňky čtvercové až
nepravidelného tvaru, se ztloustlými
stěnami.
Štět a tobolka:
zakřivená, válcovitá tobolka.
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Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
(Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac., Eurhynchium swartzii (Turner) Curn.)

trněnka odstálá

Celkový vzhled:
žluto-zelený až načernalý, plazivý mech
s nepravidelně větvenou lodyžkou.
Listy:
řídce rozmístěné, široce odstávající od
lodyhy, ze širší vejčité báze kopinaté.
Žebro:
jednoduché končící krátce před špičkou.
Buňky:
ve střední části čárkovité, křídelné málo
odlišené.
Štět a tobolka:
zakřivená, vejčitě oválná tobolka, drsný štět.

21
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