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Abstrakt - SÝKORA T. (1971): Trittpflanzengesells.Jhaften der 'Valdwege in Nordbohmen. 
Preslia, Praha, 43 : 28 - 39. - Der grosst.e Teil der Abhandlung úber Trittpfl.anzongesellschaften 
beschaftigt sich mit den Gesellschaften des Verbandes Polygonion avicularis BR.-BL. 1931. nach 
einer neueren Auffasung Verbiinde Polygono-Coronopion (BR. -BL. 1931) SrssrNGH 1969 undLolio
Plantaginion Srss1NGH 1969). Die Gesellschaften des Verbandes Violion caninae SCHWICKERA'rH 
1944 sind bisher nicht als Trittpflanzengesellschaften studiert worden. In dieser Arbeit wurden 
fúr Nordbohmen in Rahmen des Viol,in caninae zwei Syntaxa der \Valdwege unterschieden unrl 
zwar das Carici leporinae-Agrostetum tenuis HADAČ et SÝKORA aRs . n. und <las Nardo-Juncetinn 
squarrosi B u KER 1942 deschampsietosum fle.ruosae Si-KORA sub8s::;. n. 

Úvod 

Při zpracování vegetace Jestřebích hor, HADAČ et SÝKORA (1970), jsme 
sledovali také společenstva, na lesních cestách. Předběžně jsme popsali na 
základě typického snímku (tab. 1, sn. 9) as. Carici leporinae-Agrostetum 
tenuis; v další sezóně jsme rozšířili snímkový materiál. 

Dále je v práci uveřejněn popis as. N ardo-J uncetum squarrosi BůKER 1942 
deschamsietosum flexuosae subass. n., která je také typickým společenstvem 
lesních cest a pokus o shrnutí některých společných vlastností studovaných 
společenstev a jejich stanovišť. 

Za cenné připomínky děkují dr. R. Neuhfiuslovi a prof. E . Haůačovi z Botanického ústavu 
ČSAV. 

Z československých autorů se podrobněji společenstvy cest zabýval JURKO (1967), který popsal 
složení a.s. Lolio-Plantaginetum (LINKOLA 1921) BEGER 1930 ze severozápadního Slovenska. 
Zajímavou poznámku o as. Sagino-Bryetum argentei DIEM., S1ss. et WESTH. 1940 uveřejnila 
KRIPPELOVÁ (1967). Společenstva cest popisuje také JEHLÍK (1963: Lolio-Plantaginetum, Lolio
Potentilletum anserinae BEGER 1930, Lolio-Plantaginetum agrostetosum FALINSKI 1963) a SLABÝ 
( 1969: Lolio-Plantaginetum, Lolio-Potentilletum anserinae a J uncetum tenuis (DIEM., Srss. et 
WESTH.) ScHWICKERATH 1944). HADAČ (1969) popisuje podle snímků z Čech a Slovenska asociace: 
Poetum annuae R. KNAPP 1948 a Stellarietum mediae HADAČ 1969 ass. prov. Všechny citované 
práce se zabývají společenstvy svazu Polygonion avicularis BR.-BL. 1931. To také platí i o zá
kladních zahraničních pracích: OBERDORFER (1957), FALINSKI (1961), S1ssINGH (1969). 

S1ssINGH (l. c.) upřesňuje pojetí svazu Polygonion avicularis Bn.-BL. 1931, který dělí na svaz 
Polygono-Coronopion (BR. -BL. 1931) S1ssINGH 1969 a Lolio-Plantaginion SrssJNGH 1969 (syn. 
Polygonion avicularis sensu T x . 1950). 

FALINSKI ( 1963) popsal zatím jedinou asociaci z lesních cest jako as. Prunello-Plantaginetwm 
FALINSKI 1963, kterou zařadil do svazu Agropyro-Rumicion crispi NoRDHAGEN 1940. Podrobně Hfl 

společenstvy lesních cest zabýval také v práci z roku 1961, kde sledoval stanovištní a syngen0-
tické poměry . Zdůrazňuje vliv mikroreliéfu na vegetaci (popisu je podrobně morfologii cest) 
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a všímá si vztahu společens tev lesních cest k vlastním lesním společenstvům. Při popisu druho
vého složení sledovaných porostů rozlišuje členy jiných rostlinných společenstev a používá pro ně 
termín „spontánní apofyty" (FALINSKI 1961 : 166); podle toho rozlišuje: a) apofyty lesních 
společenstev s . str., b) apofyty společenstev neles ních a jiné druhy, které se nevyskytují v jím 
studovaném území. 

V botanické literatuře jsou jako apofyty označeny rostliny v antropogí'nním prostfodí, m ezi 
kterými, kromě typických synant,ropních druhú, mohou být i druhy v území původní nebo di'íve 
zplanělé (cf. napL HOLUB et JmÁ SEK 1967 : 108). Další členění pojmu apofyt (FALINSKr 1. c.) 
je proto málo sr ozumitelné . 

Pro druhy, kter é se vyskytují v určité sociologické je rlnotce (popisovaném společens tvu), ale 
vykazují zřet elnou sociologickou vazbu na jiný synta xon (popisovanému společenstvu jsou tedy 
c izí) používám v této práci termín alloc e nofyt. 

Jako pi-íklad je možno u vést: 

Vas. Carici leporinae-Agrostef.um tenuis jsou druhy .l\!Iolinia arundinacea a Trienlahs europa,ea 
allocenyfyt.y a s. Molinio arundinaceae-Quercetum NEUHAUSL et NEuHA.UsLovA 1967 s lokální 
platností , 'Prientalis europaen ve sn. 4 (tab. 1) je allocenofyt as . 1i1~clico-Piceetum K rnLLAND-T_, uND 
1962. V a s. N ardo-J,uncetum squar1·osi, jsou druhy Cala.magrosti8 villosa a ó'phagnum girgensohnii 
význačnó allocenofyty as . Calamagrostio vi llosae-Piceetum (Tx. 1937) F . K. H ARTMAN N 1953 
s regionáln í platno~tí pro severní Čechy 

Mate riál a metodika 

Fytocenolog ickó snímky b y ly získány běžným postupem s tředoevropská fy tocenologi cké 
školy ; kombinovan Á hodnoty abundance a dominance u sn . l, 2, 3, 4, 5 a fl jsou převedeny 
z j edenáctičlenné Dominovy s tupnice do sedmičlenné stupnice podle Braun-Blanqueta. Plochy 
snímků a geometrický t,var Rnímkované plochy odpovídají pova ze vegetafa1ích pású na cestách. 

Jména v yšších r ostlin j sou uvedena podle HoTHMALER W . : Exkursionsfiora von Deutsch
land IV, B e rlin, 1963; jména mechoro;:;tú podle PILOU R Z. e t DnL\ J. : Klíč k určování mechorostú 
ČSR, Praha, 1960. 

Lokality snímkú - Lokalita ten der Aufnahmen 

Tab. 1 

1. Orlické hory, KomáN vrch, lesní cesta 985 m n. m., sn. HADAČ, 26. 8. 1967. 
2. Norsko, As, okolí Oslo, 20 m n. m., s1i. HADAČ, červen 1969. 
3. Krkonoše, u cesty z Pece na Výrovku pod Richtrovkami, 1 080 m n. m., sn. HADAČ , 10. 8. 1969. 
4. Norsko, As, okolí Oslo, 20 m n. m., sn. HADAČ, červen 1969. 
5. Norsko, As, okolí Oslo, 20 m n. m„ sn. HADAČ, červen 1969. 
6. Bedřichovecký les V od Chrastavy, cesta v údolí JV od osady Nová Víska, :~80 m n. m„ 

5. 9. 1969. 
7. Krkonoše, Studenov, lesní cesta od r ozcestí na S svah, 920 m n. m„ 20. 9. 1969. 
8. Poles í Boreček JZ od Mimoně , cesta V od k. 309 v S části poles í, 280 m n. m., 21. 5 . 1968. 
9. Žaltmanský hř·bet (JoRtfob í hory) nad .Malý mi Svatoňovicemi, Z od Kolčarky, sn. HADAČ 

et SÝKORA 22 . 7. 1967; typu s a ss. 
10. Krkonoše , rozcestí „U B edny" m ezi S tudenoYem a Čertovou plání, 960 m n. m ., 20. 9. 1969. 
11. Lužické hory , S svah Velkého Bukového, 600 m n. m., 25. 6. 1969. 
12. JešMdsk é pohoří, Pláně pod Ještědem , cesta nad turistickou sjezdovkou k Liberci, 850 m 

n . m., 21. 9. 1969. 
13. Hradčanská ploš ina u Doks . S část, r ozcestí 0,5 km S od kóty 270, 4, 270 m n. m . , 7. 5. 1968. 
14.. Ještědské pohoří, J svah Černého vrchu, okraj lesa (červená tur. zna6ka: Pláně p. J . --- Ji .ři č

kov), 680 m n. m . , 15. 5 . 1969. 
15. B e<lí-ichovecký Je:-:; , V od Chras tavy, .J svah k út.\- 435, cesta na J okrnji le:-:;a, 420 m n. m., 

5. 9. 196!). 

Tab. 2 

1. Jizerské hory , Malá Jizerská louka , JV část, 880 m n. m.,26. 6 . 1969. 
2. Ještědské pohoH, Z svah Ještědu, lesní cesta, 900 m n. m ., 21. 9. 1969. 
:J. Jizersk é horv, Bedřichov , cesta od Lesní chatv na Královku, 750 m n. m„ 27. 10. 1969. 
4 . Jizerské hory, cesta na S bř-ehu pfohrady Souš: 780 m n. m., 21. 9. 1969. 
5. Jizerské hory , rozces t.í Jod pfohrady Černá Nisa, cca 800 m n. m., 27 . 10. 1969. 
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6. Jizerské hory, bfoh cesty v údolí Blatného potoka, S od J·ablonecké chaty, cca 750 m n. m. „ 
27. 10. 1969. 

7. Lužické hory, lesní cesta 0,5 km ZJZ od žel. st. Jedlová (Nová Huť), 520 m n. m., 28. 6. 1969. 
8. Jizerské hory, cesta na Kristiánově (zkratka nad Kamenicí), cca 800 m n. rn., 27. 20. 196!). 
9. Ještědské pohoří, Z svah Ještědu, lesní cesta, 900 m n. m., 21. 9. 1965. 

10. Ještědské pohoří, sedlo na Černé hoře (SZ od .Ještědu), 800 m n. m., 5. 9. 1965. 
ll. Hradčanská plošina (S část.), pískovcové údolí (důlava) Z od kóty 356,4, 300 m n. m., 17. 8. 

Hl69. 
12. Děčínské stěny , spodní část Mlýnského dolu SV od Pravčické brány, cca 260 m n. m., 4. H. 

1907. 
13. Krkonoše, se<llo mezi Lysou horou a Kotlem, cesta v kleči, 1 320 m n. m., 20. 9. 1969. 
14. Krkonoše , bfoh cesty Dvoračky-- Harrachov, 1 100 m n. m. (Tab. V., dole ), 20. 9. 1969. 

Vysvětlivky zkratek v tabulkách - Erklarungen der Abkiil'zungon in Tabe lleu 

dAB - diferenciální druh skupiny snímků (Ausbildungs -Tronnart); dV - diferenciální druh 
varianty (Variante -Trennart); dF - diferenciální druh fáze (Phasen-Trennart); dSA - diferen 
ciální druh subasociace (Subassoziationstrennart); A - charakteristické a diferenciální druhy 
a sociace (Assoziationscharakterarton und Trennarten); S - charakteris tické druhy svazu (Ver
bandscharakterarten); !-ta T - charakteristické druhy i"ádovó a ti'ídní (Ordnungs- und Klassen 
charakterarten); P - druhy průvodní (Begle iter). l{,ímské číslice označ ují prezenci. (Romisch0 
Nurnrncrn bezeichnen die Stetigkeitsklassen). 

Některé společné znaky společenstev cest 

Rostlinná společenstva cest představují zřetelně vyhraněnou fyziogno
mickou jednotku, jejíž vznik a existenci je třeba odvozovat od lidských 
zásahů do vegetace a půdního povrchu. Z těchto d.ůvodťt je vegetace cest 
zahrnuta do synantropní vegetace (FALIŇSKI 1961 ). Nejvíce podmiňuje 
utváření vegetace cest mechanické poškozování nadzemních částí rostlin. 
Proto jsou obvykle epolečenstva cest zahrnována mezi společenstva sešlapá
vaných půd (Trittpflanzengesellschaften). 
Poněkud odlišnou skupinu tvoří společenstva lesních cest. Na lesních 

cestách se vyvíjí nový ekosystém, který má s předcházejícím lesním eko
systémem společné některé důležité složky: klima, fytoklirna, půdní sub
strát, tvar terénu, vliv zvěře, druhy lesních fytocenóz. Nejdůležitější faktor, 
antropické zásahy, jsou na lesních cestách specifické povahy: omezují se 
hlavně (nebo jen) na období těžby a později na náhodné použití. S tím úzce 
souvisí i stupeú mechanické destrukce a stupeři obohacení dusíkem. 

Morfologie cost 

Na cestách se obvykle vytvoří význačná mikromozaika rostlinných společenstev závislá na 
morfologii cest. Nejčastěji lze rozlišit část jízdní (vlastní vozovku) a krajnice vozovky zpravidla 
porostlé vlatnírni společenstvy cesty (v této práci byly studovány jen vozovky, u kterých je 
jízdní povr<'h tvořen přirozeným minerálním podkladem bez povrchových úprnv). 

Podle tvářnosti rostlinného povrchu lze rozlišit tři typy cest: 

l. Cesta (vozová cesta) se širokým pásem bez vegetace. 
2. Cesta (kolejová cesta), na které je jízdní část bez vegetace zúžena obvykle na dvě koleje . 
3. Cesta (pěšina), plocha bez vegetace nebo s iniciálními stadii je úzká, uprostřed. 

Pro vegetaci lesních cest je při dnešní úrovni lesního hospodářství typická forma „kolejové" 
cesty. Vzhledem k významu mikroreliéfu je v konkrétních případech potřebný ještě detailnější 
popis: rozlišení středního a vnějšího pásu vegetace, rozlišení kolejí; u cest na svahu mají různé 
stanovištní podmínky části cesty přikloněné ke svahu a části nad svahem (obr. 4). 

Stanovištní poměry 

Půdy na cestách mají antropogenní půdní profil, vyznačující se ulehlou (uježděnou a ušla
panou) svrchní částí a mělkým, u iniciálních stadií chybějícím humusovým horizontem. Mecha-
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nicky zrychleným větráním horniny a drcením půdních agregátů jo zvysen pNstupný podíl 
minerálních látek. Dalším charakteristickým rysem je antropogenní eutrofizace, která společenstva 
cest pbbližuje nitrofilním společenstvům. Malý sklon cest a vlastnosti svrchních horizontů pod 
miřrnjf zamokfoní půd pi'.·i deštích: při tvorbě kaluží dochází někdy k vyt.vofoní vodního režimu, 
který je podobný jako u půd pod stálým vlivem povrchové vody (výsky t fragmentů tHdy 
Lernnetea W. KocH et Tx. in W. KocH 1954 na cestách). 

Syn gene ze rostlinný c h společenstev cest 

Z hlediska veget~ce je podstatná existence cesty jako plochy, která je násilně zba.vena vogotacc• 
a je stále osidlována novými druhy. Osídlení je úspěšné t eprve ph menším provozu. Stupeú 
m echanické destrukce jo brzdícím faktorem sukcese a může mít vliv i na její směr . Současný 
výskyt různých vývojových stadií, od otevřených fytocenóz až po uzavÍ'en é , synmorfolog icky 
diferencované fytocen ózy , je dalším společným znakem vegetace cest. 

Na lesních cestách vystupují v primárních stadiích druhy se silným kofonovým syst ém em, který 
má schopnost proniknout slehlou vrstvou půdy a udržet rostlinu na cestě (Agrostis tenuis , Carex 
leporúw, Juncus effnsus, J . squarrosus, Tab. V., nahofo ). V dalším stupni vývoje dochází k znatel
n ému vysušení stanoviště, k vytvořoní mělké vrstvy surového až rašelinného humusu (u popiso
vaných společenstev) a k ·nástupu či zvýšení podílu druhů: Nardus stricta, Calliina vulgaris, 
Vacciniurn rnyrtillus. Fytocenózy s podílem keHčkú tvoří závěr sukco~ní série obou popisovaných 
a sociac í. 

Floristické složení společenstev cest 

V popisovaných společenstvech se pravidelně vyskytují druhy, které jsou 
pro cesty.typické a mají na nich prokazatelně jedno z 9ptim svého výskytu . 
Mezi typické zástupce květeny cest patří v severních Cechách druhy: Agro
stis tenuis, Carex leporina, Galium saxatile, Gnaphalium silvaticum, G. norve
gicum, G. uliginosum, Deschampsia caespitosa, Holcus mollis, Juncus tenuis , 
J. effusus, J. bufonius, J. squarrosus, Lolium perenne, Nardus stricta, Poten
tilla anglica, Poa annua, P. supina, Plantago major, Polygonum aviculare s. 1., 
Ranunculus repens, Prunella vulgaris, V eronica oj ficinalis. 

Do společenstev lesních cest z lesních druhů často pronikají (allocenofyty 
lesních společenstev): Blechnum spicant, Calamagrostis villosa, Luzula nemo
rosa, L. pilosa, Lastrea limbosperma, Vacciniiim myrtillus, V. vitis-idaea. 

Pro cesty je typické lokální utváření fytocenóz podle druhů, které se v okolí 
vyskytují a včas se do porostu začlení; např. na návětrném svahu Ještědu se 
vyskytují fytocenózy as. Nardo-Juncetum squarrosi (obr. 4,5) s lokálně začle 
něným Agrostis stolonifera s. 1. (tab . 2, sn. 2 a 9). Tento jev je zřejmě příčinou 
značné heterogenity ekologicky plastičtější as. Carici leporinae-Agrostetum 
tenuis. 

Společenstva cest 

Carici leporinae-Agrostetum tenuis HADAČ et SÝKORA ass. n. 

Druhové složení 

Asociace sdružuje travinná acidofilní spoelečenstva na lesních cestách, 
obvykle tvořená třemi dominantami : Carex leporina, Agrostis tenuis a Des
champsia caespitosa. Floristicky je asociace diferencována druhy: Carex lepo
rina (V), Deschampsia caespitosa (V), Rumex acetosella (III), Holcus mollis 
(III). Poměrně řídce se vyskytují diferenciální druny svazu Violio~ caninae 
ScHWICKERATH 1944: Viola canina (I), Sieglingia decumbens (I). Castěji se 
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vyskytují druhy řádu Nardetalia 0BERDORl~ER 1949 a třídy Nardo-Oallunetea 
PREISING 1959: Agrostis tenuis (V), Nard'us stricta (III), Potentilla erecta (II). 
Z průvodních druhů je hojnější Deschampsia flexuosa (Ill). Poznámku zaslu
huje výRkyt. druhů Cnlamagrostis villosa , 'I'rientaUs e1rxopaea, Blechnum spi
wnt, které pronikají z klimaxových lesních formací. 

Asociace je druhově chudá, průměrný počet druhů ve snímku je 14,2 (ve 
Hkupině snírnkú s Plantago major 15,7; v typické skupině 12 ~ 6). Vnitřní_flo-

$! 

5• 

V IV 111 li I V IV Ill li I 

Obr. l. -- Prn:;p11 \·11 kl-ivky ns. Cnrici 
le7;orin c-Ayrostl'fum tr-rwis (vlovo) a 
a s. Nnrdo -.l 1111cefwn squarros i (vpra
vo). Abb . l. -- fit,et igkoit.sdia· 
gramrn dl'1' J\ ss . Cm·ici lc7;orú1ac 
Agr0Bletwn f<>1wis (li11lrn) und <lnr A ~s . 

N ardo- ,/11 ncef'lnn 8qt1wl'rosi (rcchtR). 

ristická podobnost f:inímků M podle CEš
KY (l 9G6) má poměrně nízkou hod.notu, 
M_ = :rn,o. Výjimečný průběh s absencí 
druhtt ve IV. tfídč má křivka presencí 
(obr. l). 

Podle flori st ických odchylek lze v as. 
Oarici lepnr'inae-Agrm1tetum tenuis odli
šit snímky s Plantago major, fázi s Vac
C'iniurn myrtillus a fázi s Juncus squar
ros1.ls. 

~11ímky fytocenóz s J>lanlago major 
(A usbildun g mít Plantago major) tvoří 
pfochod k nitrofilnějším společenstvům 
:-wazu Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 
(cf. SISSINGH 1969). Na tuto skupinu fy
tocenóz jsou vázány ještě další druhy: 
Leontodon autu mna.lis, Ranitnculus repens, 
R. acer a Trifoliurn repens. 

Fáze s Vaccinium. myrtillus zachycuje 
vývojově pokročilejší fytocenózy na mé
ně použiv aných cestách. Charakteristic
ký je výskyt i dalších keříčků: Oalluna 
vidgaris a Vaccinium vilis-idaea. Na něk-

terých stanovištích pfochází tato fáze v porosty s dominantním Vaccinium 
myrlillus. 

Fáze s .hrnc'ns squarrosits vykazuje některé znaky as. Nardn-Juncetum 
,<;quarrosi. Fytocenózy se společným výskytem druhů Juncus squarrosus, 
N ardus stricta, Polytrich1trn forrnosum lze považovat za předchůdce as. N ardo
J unceturn sqnarrosi, kterou mohou tyto konkurenčně silné druhy na vhodném 
stanovišti prosadit. 

}{,ozšíi"ení a ekologie 

As_ CarÚ''i leporinae-Agrostetum tenitis je v severních Čechách rozšířena na 
lesních cestú,ch v montánních polohách, nejčastěji od 500 do 1 000 m n. m. 
(obr. 2). Maximum výskytu je v Sudetech shodné s rozšířením klimaxové 
asociace Verlicillato- /i'ageturn OBERDORFER 1957. V nižších polohách, pod 
500 m n. m. , byla asociace zjištěna na stanovištích acidofilních doubrav (svaz 
Quercion robori-petraeac BR.-BL. 1932) a acidofilních duho-bukových lesů 
(as. M ajanlherno-Pageturn PASSARGE 1959). Zajímavé je, že as. Oarici lepo
rinae-Ayrosteturn tenuis byla zjištěna také v Norsku v okolí As, kde se vysky
tuje na cestách v oblasti rozšífoní as. 111 elico-Piceetum KrnLLAND-LUND 1962. 
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Tabulko. 1 

Oarici lPporinac-.-lgrostetitm teml'is HAHA(· fit ,s ,·· r;oH .\ 

, 'nírnek U lo: 2 3 4 !) (:i 7 8 9 li) 11 I:! 13 14 1.-. 
).[ admoh;ká výšku 111 : BH5 20 1080 ~u 20 :rno !120 !IHfi liOO !1110 ()()f) X!iO 2() 1) fi80 ·1:!(1 
~klon cesty 0

: LO ~ ;j '.! ;3 I.O 
Plocha snímku m 2 : 5 4 1 4 4 10 4 :!U 4 4 4 LO 10 113 :W 
Pukryvuost E1 %: 100 uo 100 90 IOU 100 80 !)() 100 100 lUU \:IU 90 100 HU 
I 1okr.\·vnost E 0 % : fj 5 IO fj IU :'í 5 lU 

dAH 
Plantayo major I r 2 1' " I Ill 

dF 
J 111/f'WI 8l{Ua1'1'08U8 I _1~ ---~----- --~ I ~. -- - ~-. - -_ ; 

I 
1 ·wcitt·ill'm myrtillu.~ + + Jl 

A 
Uare:c leporina 2 2 3 2 :3 :2 2 :i 3 2 :1 2 ' ) \ " 
Rnmex acetosella -I + L I- l[l 
1-1 olcus molli.s l :.? f- 2 ll 

J{, a 'l' 
A..grostis tenu.is 3 J 3 3 3 [j 3 :i :3 3 4 4 4 4 -t \' 
N cm1"us stricta l I ~ -! -I ·> Ilf 
l··eron'ica officinal'iii + r I- li 
Potentilla erecta 2 ·! .) l l 
P. anglicn r [ 

Unaphalium silraticu111 1" I- r 
l'iola can·ina.(f.;) [ 

.f'et?f11cci* comuwf(lfa (• ') -I ~ I 

[' 

1 Jeschampsia ccu>,8 f>ito.w --l · I· 2 2 2 ·I - :.! :1 2 •) \ ' 

./u:ncus effus11s 1 2 -1- + 111 
Oe8champs'ia. f le.r1wsu 1' ~ 1 -I 11 r 
l 'oa annua " 2 li 
( 'alamagrosl'1:s rilloi:ni li 
llanu nc·nlus repens ( dA B) 2 f- I- 11 
/,eo11todo1t uutwnnalis (dr\ B) l l 1' l.if 
/ fon111t1 ·1.1lw; {l,(;er (dA B) JI 
.ht1wus tenui8 [ 

C'all1uw 1•·ulgnris. (d F) ·I I 

Polytrichu111 Jormo8Ulll f- + TJ 
Uhit ,iadelphus 8<flt (irro81t.~ 1 I 

Drnh~· s 11 íz lw11 p1·pz011<'Í Die Arl<;n mit. g<' ri11 f!Ar ~lf'I igk eil: 

Adi.illr•11. 111illeJul1:11111 I ,:~: .·l lrhPmilln.filico11 lis r, 2: A11tho.rn11th11111 u1{omt11111 1. 4: 1- . 8: ,-lthy ri11111fili.r-.{t> 111i11u l, 15 ; Blech1111111 sµica11t 1· . G: I, :); 
( 'o.111JH1t111/n. rof-//wl!fo lio r. 14 : ( '11rP.I' pallesre118 I , 4; 1·. 5: ( 'emsti11111- 1'ltl(fuf11111 ~. l. I . I:~: ( '/i11111(f e11 erio11 r111g11stlfoliwn !- , S: Epiloúhnn rrw11 to 1111111 I, 
:l: (/rt.l iw11 ::;1 1.1 ·n11'fo 1. 7: I. LO: U11r1.plml-i111n riorveyir'wn I , 7: O. 11hgi11os11111 -I . li: l:liPm ci11111 lc1f'he11alii I- , S: H. wnbellalu111 r , 5: l-/ yper il'1<111 pP1:fo
ml11111 r. X: li . 11101·11lr •fu111 I , 14 : .J 111w11::; lmffo11ius r, G: .J .jilifon11is I, 2: 2. fí: /,u,.yf1·en l i111bospen110 --j , fl: L11z1ila ca111pestris 1', 1:1: l, 14: /„ 11 P111oro811 
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r1nrú? I' , li; lťul111 s s p. (7Jlú:111'118) 1· . 8: 1:111111'. 1" o/J//lsUolhu~ I ' G: +' í; ;"''ori.r ('(//)'/'{',(/ I, 14-: ju\".: I' . 2: I' , (i: 8r11 ccio f'uchsú: +' 7: I ·1:egli11yú 1 rf P<'"lll?il>P/1 8 I • 
14 ; 2. l fi: ,...,'ol·ir/1100 *ulpestr is I , 7: 'l 'a.r11 .wc11111 o.ffici11alc s. 1. r, ti; r, J :) ; 'l 'rirntnlis r1 11·01u1 1'a --j , 4; 1„ 8 ; 'l'njoliwn reprns l, li: 1·(/1·r ·i11i 11111 viti8 -
·ir[nen I , 8; -I , l fí: 1 · p1·011 Ú'a 8e1pyllifolfo I. :1: 1 · ilmr1111 m 07nd11s l, 8. 
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Nejčastěji se společenstva této asociace vyskytují na kyselých až mírně 
kyselých půdách lesních cest, obvykle na sušších místech. Hodnoty pH 
zjištěné pro rhizosféru bylinného patra ve sn. č. 4 a 5 jsou 4, 7 a 4,5. Množství 
organických látek v % sušiny, zjištěné ze ztráty žíháním, je u sn. 4 a 5 
21 % a 47 %· 
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Obr. 2. - Vertikální rozšífoní as. Oarici leporinae-Agrostetum tenuis v severních Čechách. 
Abb. 2. - Die vertikale Verbreitung der Ass. Oarici leporinae-Agrostetum tenuis in Nordbohmen. 

Syngeneze 
Iniciální stadia u této asociace nejčastěji tvoří otevřený porost druhů 

Agrostis tenuis , Oarex leporina, Juncus effusus, (Tab . V. , nahoře). Celkem 
vzácně se vyskytují jednodruhové porosty s Deschampsia caespitosa, které 
jeví vztah k této asociaci. Rozhodující vliv na vývoj fytocenóz má mecha
nická destrukce. 

J-ako pNklad je možno uvést cest u v Ještědském pohoří (Tab. VI.,vlevo), kde je as. Oarici lepo 
rinae-Agrostetum tenuis na k ontaktu k pasek ové facii s Deschampsia flexuosa; r ozhraní mezi 
dominantami Deschampsia jlex1.wsa a Agrostis tenuis je určováno n áh odným zajížděním kol auto
mobilů do krajnice, jak je patrné z fotografie (cesta je 1. typu, porostlá neuzavfonou fytocenózou 
A grostis tenuis-Oarex leporina ), 

PH menším provozu cesty rychle zarůstají. Obvyklou dominantou uzavře 
ných fytocenóz je Agrostis tenuis, na sušších místech ve starších fytocenózách 
se uplatňuje N ardus stricta. V závěrečných stadiích sukcese nastupují keříčky, 
z nichž podle získaných snímků je nejhojnější Vaccinium myrtillus. 

Diskuze 
Příbuzná nebo podobná asociace nebyla doposud popsána. Zajímavý je 

popis subas. Lolio-Plantaginetum agrostetosum FALIŇSKI 1963, ve které se 
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hojněji vyskytuje Agrostis tenuis . Subasociace indikuje přechod k as. Jun
cetum tenuis (DIEM. , S1ss. et WESTH. 1940) ScHWICKERA'rH 1944. Stejnou sub
asociaci popisuje i JEHLÍK (1963) z frýdlanstkého výběžku. 

Podle floristického složení je as. Carici leporinae-Agrostetum tenuis za:fa 
zena do svazu Violion caninae ScHWICKERATH 1944, řádu Nardetalia OBJm
DORFER 1949 a třídy Nardo -Callimetea PREISJNG 1949. 
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Obr. 3. - Vertikální rozšífoní as . Nardo-Juncetum sqvarrosi v soverních Čechách. -
Abb. 3. - Die vortikale Verbreitung der Ass . Nardo-Juncetum squarrosi in Nordnohmen. 

Nardo-Juncetum squarrosi BůKER 1942 deschampsietosum flexuosae 
SÝKORA subass. n. 

Druhové složení 

Fyziognomicky jsou porosty této asociace nápadné dominantami Juncus 
squarrosus a Nardus stricta (Tab. VI. , vpravo). Zajímavá je konkurenční rovno
váha mezi těmito morfologicky velmi podobnými druhy (stejná výška listů 
květů, trsy se stejným způsobem rozrůstání, podobný, mohutný kořenový 
systém). Pravidelně je vyvinuto mechové patro s vysokou pokryvností. 

Floristicky je asociace diferencována druhy: Juncus squarrosiis (V), Oarex 
nigra (III); z druhů s nižší stálostí lze za diferenciální druhy asociace považo
vat Juncus filiformis (ll, lokálně dif. druh asociace), Carex stellulata (II), 
Viola palustris (I), Pedicularis silvatica (I) a Salix repens (I). 

Podle floristických odchylek jsou v as. Nardo-Juncetum squarrosi roz
lišeny: výšková forma s Potentilla anglica , výšková forma s H omogyne alpina 
a fáze s Calluna vulgaris. Všechny tyto jednotky jsou zahrnuty do subaso
ciace de8champsietosum flexuosae , která je diferencována druhy: Deschampsia 
flexuosa (IV) , Polytrichum formosum (V). Význačný je také vysoký podíl 
Agrostis tenuis (V}. 
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Výškové formy s Potentilla anglica a Homogyne alpina odlišují fytocenózy 
na dolní a horní hranici výskytu asociace: první označuje fytocenózy v in
verzních údolích nižších poloh, druhá f.ťtoccnózy v polohách nad 1 000 m 
n . m. Potentilla anglica má v severních Cech ách úzký vztah k vegetaci cest . 

Fáze s Calluna vulgaris označuje 
vývojově pokročilejší fyto cenózy s 
potenciální možností nástupu dal 
ších chamaef ytů ( Vaccininm myr
tillus , V. vitis-idaea). Fáze s Calluna 
vulgaris je obdobou fáze s Vacci
nium myrtillus u as. Carici lepori
nae-Agrostetum tenuis. 

Sphagnum girgensohnii diferen
cuje fytocenózy na vlhčích stano
vištích, které jsou označeny jako 
varianta se Sphagnum girgensohnú. 

As. Nardo-Juncetum squarrosi v 
rámci studovaného výskytu je dru
hově chudá, průměrný počet druhů 
ve snínku je 13,8. Vnitřní floristická 
podobnost snímků M ma vyšší hod
notu než u předcházejícího spole
čenstva, M = 51,0. Také křivka pre
zencí má obvyklejší průběh (obr. 1). 

Druhy Calamagrostis villosa, Ho
mogyne alpina, Sphagnum girgen
sohnii, Trientalis europaea jsou v 
případě subas. Nardo-Juncetum 
squarrosi deschampsietosum flexuo
sae allocenofyty as. Calamagrostio 
villosae-Piceetum (Tx. 1937) F. K. 
HARTMANN 1953. 

Rozšíření a ekologie 

As. Nardo-Juncetum squarrosi by
la sledována na lesních cestách v 
sudetských pohořích (Jizerské hory, 
Krkonoše, Ještědské pohoří, Lužic
ké hory, Děčínské mezihoří). Nej
častěji se vyskytuje mezi 700 - 950 
m i1. m ., (obr. 3). Lokality asociace 
na cestách mají obvykle úzký 
vztah k výskytu extrazonálních, 
podmáčených smrčin (kromě sn. 13, 
tab. 2). Mimo inversní polohy byl 
zaznamenán nejnižší , ojedinělý výs
kyt Juncus squarrosus ve skupi
ně Bukového (Rálská pahorkatina, 
JV od Rynoltic , 400 m n. m. ). 

Á 

Obr. 4. - Schematický nákres vegetace cesty na 
Z svahu Ještědu (Ještědské pohoří): 1 - pa
Rokovó společenstvo s Calamagrostis villosa, 
2 - Nardo-Juncetum squarrosi, 3 - Ca
rici leporinae-Agrostetum tenuis , i - iniciální 
Htadia v kolejích cesty. - Abb. 4. - Sche
matischo Darstellung der Trittpflanzengesell 
schafton am \V-Hange d es J cschkon im Jesch
kengobirge: 1 - Die Kahlschlaggcsellschaften 
mít Calamagrostis villosa, 2 - Nardo-Juncetum 
squarrosi, 3 Carici leporinae-Agrostetum te
uis, i - Initialstadium in der W egosspur. 

Obr. 5. - Schematický nákres vegetace ceRty na 
Z svahu Ještědu, Hchoma A - Á: P 1 - pNsvahový 
(vnitřní) pás vegetace, P 2 - stř-ední pás, P 3 -

svahový (vnější) pás, K 1 - vniti"ní kol ej, 
K 2 vnčjší kolej. - Abb. 5. - Schematische Dar
stcllung der Trittpftanzengosellschaften am 
W-Hange dcR Jeschkon, Schnitt A - Á: P 1 - in 
Hcro Vegotationsgi.irtel, P 2 - mittlore Vegeta
tionsgi.irtel, P 3 - aussere Vogetationsgi.irtel, 
K 1 - innero Spur, K 2 - aussere Spur. 
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Největší plošný výskyt Juncus squarrosus byl pozorován na Malé jizerské 
louce. 

Specifická stanoviště jsou v inverzních pískovcových údolích, kde a sociace osidluje cesty na 
dej okč ních kuželech ph ústí menších důlav do větších. Obvykle asociace osidluje lesní cesty 
s menším provozem a v místech s dostatečným množstvím vláhy. 

Hrubým, lokálním ukazatelem požadavku společenstva na stanovištní vlhkost, který může 
být různě kompensován, jo spodní h ranice výskytu v J izorských horách, která je shodná s ročním 
s rážkovým úhrnem cca I 050 mm. 

Juncus squarrosus, který je edi.fikátor společenstva, vyžaduje minerálně dostatečně zásobené 
půdy (cf. WELCH 1967) a má schopnost múdlovat čerstvě odkryté plochy cest; díky své morfo
logické konstituci má v podmínkách, které vyhovují jeho ekologické amplitudě, vynikající kon
kurenční sch opnosti. Lokality v severních Cechách, které představují část JV hranice areálu 
tohoto druhu, jsou synantropní povahy a jsou převážnó na lesn ích Cr'stách. 

Syn geneze 

V iniciálních stadiích fytocenóz as. Nardo -Juncet?.tm squarrosi obvykle 
nastupují společné druhy Juncus sq·uarrosus , Agrostis tenuis; Polytrichum 
formosum , (N ardus stricta); na cestě u Dvoraček v Krkonoších tvoří J uncus 
squarrosus jednodruhové iniciální stadium na cestě s častým provozem. 

Hychleji nastupující Juncits squarrosus je později zatlačován smilkou 
(Nard-us stricta) a obvykle se také snižuje podíl Agrostis tenuis (tab. 2). 
Znakem vývojově pokročilých fytocenóz je vysoká pokryvnost mechového 
patra. V závěrečných fázích nastupují chamaefyty, z nichž je nejčastější 
Calluna V'ulgaris. Toto stadium může být již poměrně stálé, jak je patrné ze 
starých zbytků as. Nardo-Jnncetum squanosi v břehu cesty u Dvoraček 
v západních Krkonoších (Tab. V., dole). 

Diskuze 

Syntaxonomické hodnocení společenstev s J uncus squarrosus je poměrně 
složité. Jiincus sqnarrosus se vyskytuje ve společenstvech svazu Ericion 
tetralicis ScHWIOKERATH 1944, svazu Scirpion caespitosi 0BERDORFER 1957, 
tj. ř'ádu (Erico)-Ledetalia palustris NoRDHAGEN 1936, ve společenstvech svazu 
Genistion BoTCHER 1943, tj. řádu Calluno-Ulicetalia T x. 1937, ve společen
stvech svazuEu-Na,rdion BR.-BL.1926 a svazu Violion caninae ScHWICKERATH 
1944, tj. řádu N ardetalia OBERDORFER 1949 a ve společenstvech svazu 
Montion MAAS 1959, tj. třídy Montio-Cardaminetca, BR.-BL. et Tx. 1943. 

Syntaxonomicky nejvýznamnější postavení má Jnncus squarrosus ve spo
lečenstvech řádu (Erico) -Ledetalfo palustr-is, kde vystupuje jako význačný 
diferenciální druh řádu. Ze střední a západní Evropy bylo popsáno zhruba 
1 O asociací s J uncus squarrosus. 

V příp~dě společenstev s dominantním Juncus squarrosus na cestách v se
verních Cechách zasahuje výskyt J uncus squarrosus do společenstev řádu 
N ardetal,ia a svazu Violion caninae. Fytocenózy je možno zahrnout do as. 
N ardo-J uncetum squarrosi BůKER 1942 (syn . N ardus stricta-J unc'us sqiiarrosus 
as.) . V rámci této asociace byla rozlišena společenstva na sušších a vlhčích 
stanovištích (cf. ŮBERDORFER 1957: subas. eriophoretosum angustifolii PREI
SING 1951 a subas. agrostetosum PRE1SING 1951). U vlhčích stanovišť je třeba 
rozlišovat jednotky na kontaktu ke společenstvům svazu Molinion KocH 1926 
(var. s Gentiana pneumonanthe ZARZYCKI 1958) a kontakt ke svazu Caricion 
canescentis-fuscae NoRDHAGEN 1936 (subas. eriophoretosum angu8tifolii PREI
SING 1951) . 
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Na základě floristického složení a srovnání s literaturou jsou společenstva 
as. N ardo-J uncetum squarrosi v sudetských pohoHch hodnocena jako :mb
asociace deschampsietosum flexiwsae subass. n. Floristickým složením je 
příbuzná (konvergentní) druhově chudým fytocenózám as. Juncetmn squar
rosi subalpinurn McVEAN et RATCLIFFE 1962, WELUH (1967). 

Z hlediska pojetí as. Nardo-Juncetum squarrosi je problematické zahrnutí 
fytocenóz se 8cirpus caespitosus L. subsp. germanicum P ALI,A [Trichoplwrum 
caespitosum (L.) H ARTM. subsp . gerrnanicum (PALI~A ) VoLJ,M.] do této aso
ciace, cf. ÚBERDORFER 1957; proto za základ asociace, z hlediska fytocenóz 
ze sudetských pohoH,používám BťrKERŮV (194 2) popis typického společenstva , 
cf. též NEUHAUSL 1959. 

Z cest na těžených rašeliništích udává porosty s J uncus squarrosus Scnwrn
KEHATH (1944) , z lesních cest v borových lesích popi ~uje společen stvo 
s Juncu.s squarrosus LrnBER'l' (1940). 

Souhrn 

Z lesních cest v severních Čechách jsou popsány dva syntaxony acidofilních 8polečenstcv svazu 
Violion caninae ScHWICKERATH 1944: Carici leporinae-Agrostetum tenui s HADAČ et SÝKORA aRs. n . 
a Nardo- Juncetum squarro«Ji deschampsietosum flexuo«Jae SÝKORA subasR. n. Spokčenstva obou 
popisova ných jednotek jsou v ázána na cesty v acidofilních klimaxových Rpolečenstvech dubo
vých, bukových a smrkových lesů (nebo jejich okrajů). Nově popsaná subas. Nardo-.Juri ceturn 
aquarrosi je floristicky podobná druhově chudým fytoccrn'.·zárn as . . Juricetum squarro8i subalpinum 
McVEAN et RATCLIFFE 1962, WEr.cn (1967). 

Na základě odchylek v druhovém složení fytocenóz jsou v rámci as. Carici leporinae-Agro
$letum tenui8 popsány: skupina snímků (Ausbildung) s Plantago major jako přechod k nitrofil 
nějším společenstvům cest, fáze s Juncus squ.arrosus jako potenciální předchůdce as. Nardo
·Juncetum squarrosi a fáze s Vaccinium myrtillus jako vývojově nejpokročilej ší stav fytocenóz; 
u as. Nardo-Juncetum «Jquarrosi v rámci subas. dcschamp8ietosumflexuosae byly popsány: varianta. 
se Sphagnum gfrgensohnii na vlhčích stanovištích, fáze s Calluna vulgaris, jako vývoj ově nejpo 
kročilej ší stav fytocenóz a výškové formy s Potenti lla anglica v nižších polohách a s Homogyne 
alpina v supramontánních polohách sudetských pohoří. 

Pro druhy, které se vyskytují v popisované sociologické jednotce (asociaci), ale ve studovaném 
území vykazují zřetelnou sociologickou vazbu na jiný syntaxon, je použit termín allocenofyt. 

Zusammenfassung 

In dieser Abhandlung w ird die floristische Zusammensetzung der zwei azidofilen Pflanzen
gesellschaften des Verbandes Violion caninae ScnwICKERATH 1944(Ass. Carici leporinae-Agrostetitm 
tenuis HADAČ et SÝKORA ass. n. und die Ass. Nardo-Juncetum squarrosi BtiKER 1942 deschampsie
tosum flexuosa e SÝKORA subass. n.) behandelt, die auf Waldwegen der N ordbčhmischen W alder 
wachsen. Dioso beiden P:flanzengesellschaften sind an die Wege der azidofilen Klimaxgesell
schaften der Eiclrnn-, Buchen- uncl Fichtenwalder gebunden. 

Die Ass. Carici lepoririae-Agrostetum tenuis ist in den Sudetengebirgen an Wege im Verbrei 
tungsberreich de r azidofilen Wi:ilder (Luzulo-Fag1:on LoIIMAYER et Tx. in Tx. 1954, Queráon 
robori-petraeae BR.-BL. 1932) gebunden. Die Ass. Nardo-Juncetum squarrosi B uKER 1!)42 ist an 
nasse Wege gebunden, die in Nordb6hmen e ine enge B eziehung zu Pflanzengesellschaften des Ver
bandes Vaccinio-Piceion Bn. -BL. in Bn. -BL., S1ss1NGH et VLIEGER 1939 aufweisen. 

Die Ass. Carici leporinae-Agro«Jtetum tenuis ist floristisch durch die Arten Carex leporina. 
De8champ8ia caespitosa, Rumex aceto«Jella, Holcu8 mollis differenziert. Mit hoher Stetigkeit kom
men die Arten der Klasse Nardo-Callunetea PREISING 1949 Agro«Jtis tenuis, Nardus stricta, Poten-
tilla erecta vor. · 

Die Ass. Nardo-Jv,ncetum squarrosi B U-KER 1942 ist floristi sch durch die Arten Juncu s sqiwrro-
8us, Ca-rex nigra, lokalweise Juncus filiformis und durch die Arten, die mít niedrigerer Stetigkeit 
vorkommen , wie Carex «Jtellulata, Viola palu8tris, P edicularis 8ilvatica, 8alix repens, differenziert. 
Nach der Artenzusarnmensetzung ist die Subassoziation de8champsieto8um flexuosae ausge 
schi ed on . Diese Art differenziert aber nicht diese Assoziation von sich selbst. Diese Subassozia
tion ist floristisch ahnlich den artenarmen Ausbildungen der Ass. Juncetum squarrosi subalpinum 
McVEAN et RATCLIFFE 1962, WELCII (1967). 
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Auf Grund kleinor flori;:;tischer Abweichungen wurden in den einzelncn Assoziationen Aus
bildungen, Hoht-mformcn und Phasen untorschieden. 

Nach don vorausgesotzon standortJi.chen Abweichungen ist bei der Ass. Carici leporinae
Agrostetum tenui8 die Ausbildung mit Plantago major, die den Ůbergang zu den nitrophileren 
Ptlanzengesollschaften des Vcrbandes Polygonion aviculari8 B1c-Br.. 19in lrnnnzeichnet, ausge
schieden. Auf Grund der syngenetischen Verhiiltni sse werden bei der Ass . CariC'i leporinae
Agrostetum tenui8 zwci Phasen unt-erschiedon, die Phase mít Juncus 8quarro8U8 und die mit 
Vaccfriium myrtillus, wolche die in der Entwicklung vorgeschrittenen Phytozonosen mit einom 
Anteil an Chamaephyten darstellt. Beim Nardo-Juncetu.m 8quarrosi wurde die Phase mít Calluna 
vulgari8 bechrieben, die der Phase mit Vaccinium myrtillu8 der vorgehenden Assoziation ana
logisch íst. Als floristische Abweichungen, die durch vertikale Verbreitung der Ass. Nardo 
Junceturn squarro8i bodingt sind, worden zwoi Hohenformen charakterisiert und zwar mit 
Potentilla anglica in niedrigeren Lagen mit einom ozeanischon Klima und die H6henforn1 mit 
Homogyne alpina in den uber l 000 m ii. d. M. liegonden Lagon des Sudctengebirges. 

Da dic Vegetation der vVege oinigo spezifische Merkmale aufweiRt, beschiiftigt sich diese 
Arbeit mit einigon allgemoinercn Merkmalen der Morphologie der Wego, mít der Art mem;chlicher 
Einfli.issc und mit den allgemeinen Merkmalen der Syngenese der .Pfianzengescllschaften auf 
<len vVogon. 

Fi.ir die Arten, die von den benachbart,en W aldphytozonosen hier vordringen, wurde vorliiufig 
Terminus Apofyt nach FALINSKI 1961 bonutzt. 

Auf Grund der Synonymiti:it dieses Begriffes (cf. HoLeB nt ,JrnÁSEK 1967) ist for dieso Arten 
ein nenes Terminw:; Allozonophyt vorgeschlagen. 
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llecensent : R. Neuhiiusl 

V příloze viz tab. V . -VI. 

U pozornění pro autory Preslie 

Protože se v rukopisech zasílaných redakci stále objevují vážné formální nedostatky, žádá 
n'dakční rada všechny autory, aby důsledně dbali pokynů na 2. a J. straně obálky fasopisu, příp. 
aby vnější úpravu svého rukopisu porovnali s některou tématicky ekvivalentní studií z posledních 
ročníků Prcslie. Ze jména pečlivě je nutno uvážit: 

1. logické členění t extu do kapitol (např. nerozptylovat - bez vážných důvodů - metodické 
poznámky do více kapitol) a vhodné členění odstavců přodevším z hledi ska důležitosti jednotli
vých partií textu. V sou(!asné době je a si 50 % textu každé práce (a nadto abstrakt, souhrn a lite
ratura) tištěno petitem: je v zájmu autorů samých, aby umožnili redakci provést tuto typo
grafickou úpravu alespoň v přibližném souladu s obsahem jednotlivých částí rukopisu. Redakce 
uvítá, navrhnou-li si autoÍ'i sami p etitové partie v uvedeném rozsahu (poznámkou „pet." tužkou 
na okraji rukopisu). 

2. formát a grafické provedení obrazových pí-edloh: phtom je tifoba vždy vycházet z alespoú 
phbližné představy o konečmém (úměrném, ale v tomto rámci maximálním) zmenšení a z poža
davku maximální úspory plochy. Zcela obecně platií, že formát předloh by měl být co nejvíce 
pi'izpúsobon obdélníkovému zrcadlu Preslie 12,6 X 18,8 cm (v libovolném násobku). U izolova
ných obrázkú (jediná pl-edloha k práci) je přitom třeba dbát, aby po zmenšení šířka nátisku 
byla bud menší n ež () cm n e bo větší nož 9 cm; protože v prvém pHpadě je nutné zalomení textu, 
je žádoucí omezit takové pfodlohy na n ezbytné minimum. Pfodkládá-li autor více pfodloh, mo 
hou být bud izolovanó naebo sestaveny v tabule. V prvém pHpadč jsou prakticky 3 možnosti: a) 
š ffka nátisků (tj. po zmenšení pfodlohy) bude věti;; í než 9 cm a obrázky budou tištěny jednotlivě; 
b) šířka nátiskú bude menší nož 6,1 cm, a potom mohou být umístóny vedle sebe na šfrku strany; 
c) šfrka nátisků bude větší než 6 cm a monší než 9 cm a mohou být tištěny vedlo sebe na výšku 
Btrany. V altornat, ivě b) a c) musí ovšem danou podmínku splúovat vždy n oj mént) 2 po sobě číslo 

vané pi"odlohy obvykle s phbližně stejným druhým rozměrem. Ideální předlohou jsou tabule, 
pokud je jich formát odpovídá libovolnórnu násobku zrcadla Preslie a pokud dílčí obrazy jsou 
snstavony s 1naximální úsporHo:; t,í plochy . - U všech p ř'odloh je nutno pamatovat na to, že so u 
ť· ás tí obrázku, která so mus í umís tit do zrcadla, jo i příslušný t.oxt. 

Ph grafickém µrov oclení pfocllohy je ti·oba clhá t zojn1611a na úměrnos t m ezi tl o ušťkou nejtenč í 
!:(try a uvažovaný m zmenšením. 

V rukopisech se dále často objevují tyto drobněj ší formální závady: 
a) neúplná a pl"íliš hustě iw,p::;a,ná tii·.ulní partie práce a n esprávnó umístění nadpisů kapitol. 

Náležitos ti titulu jsou uvedeny na :J. straně obálky; nadpisy kapitol jsou tištěny bez odrážky 
na levém okraji textu. 

b) nevhodné proznaěování textu: proznačoní kurzívy a kap i t.álek je nutno prov1ídět měkkou 
tužkou; nadpisy apocl. zásadně 110podtrhovat strojem n e bo jl(' rem. 

c) nevhodný postup pb dodate(:ný·ch úpravách rukopisu: viz. pokyny. 
d) neúplné a nesprávnó citace v seznamech literatury . 
e) nedodržování normalizace rukopisú. Norma: 30 Utdek na stránku, GO - 70 úhozů na 1·ádku. 

Formální dokonalos t rukopisů , které redakce pí·edkládá k ti sku, je jednou z důležitých pod
mínek zajištění dal š í výroby Preslie; redakční radu věří, žo a ut.oh nebudou tuto o"kolnost pod -
ccř1ovat. · 
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