
Prulia, Praha, 50 : 65- 91, 1978 

Kód fytocenologické nomenklatury 

Codc of phytosociological nomenclature 

Jan J. Barkman, Jaroslav Moravec a Stephan Rauschert 

Pi-eložil Jaroslav Moravec 

BARKMAN J. J.l), J. MoRAVEc2) et S. RAUSCHERT3) (1978): Kód fytocenologické no
menklatury. [Code of phytosociological nomenclature.] - Preslia, Praha, 50 : 65 
- 91. 

The Code of phytosociological nomenclature was prepared by the Nornenclatural 
Commision of the International Society for Vegetation Science in the English, German 
ancl Frcnch languages. The present Czech translation was made, with the kind per
mission of Dr. W. Junk b. v. Publishers, The Hague, from the original version (J. J . 
BARKMAN, J . MORAVEC et S. RAUSCHERT: Code of phytosociological nomenclature -
Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur - Code de nomenclature phyto
sociologique. - Vegetatio, The Hague, 32 : 131- 185, 1976) and is intended for the 
use of Czechoslovak botanists. 

1 ) Biological Station, W ijster ( Branch oj the Department oj V egetation Scienct and 
Plant Ecology, Agricultural ·university, Wageningen), The Netherlands. 2) Botanický 
ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Československo. 3) Martin-Luther-Universitat Halle 
W ittenberg, Sektion Biowissenschaften, Wissenschaftsbereich Geobot_anik und Bota
nischer Garten, Neuwerk 21, DDR-402 Halle (Saale), Deutsche Demokratische Republik. 

PŘEDMLUV Al) 

Tento Kód byl připraven Nomenklatorickou komisí při Mezinárodní spo
lečnosti pro studium vegetace [International Society for Vegetation Science 
- Internationale Vereinigung fiir V egetationskunde - Association Inter
nationale de Phytosociologie]. Komise byla založena roku 1969 během 
Mezinárodního symposia této společnosti v Rinteln (Německá spolková re
publika) (viz MORAVEC 1971, Vegetatio, 22: 251-254) a byli jm_enováni tito 
členové: J. J. Barkman (Holandsko) - prezident, J. Moravec (Ceskosloven
sko) - sekretář, R. Carbiener (Francie), E. Oberdorfer (Německá spolková 
republika), A. Miyawaki (Japonsko), R. Neuhausl (Óeskoslovensko), S. Pig
natti (Itálie), S. Rauschert (Německá demokratická republika), S. G. Rivas-

1) Poznámka . překladatele: Český p.foklad Kódu fytocenologické nomenklatury se opírá pře
devším o jeho německou verzi a snaží se být co možná věrný. K anglické verzi bylo přihlédnuto 
v odstavcích, v nichž je tato verze bližší stylu českého jazyka. Úvod přináší poněkud populár
něji podané vysvětlení některých principů a pravidel a jejich formulace není tak přesná jako je 
tomu ve vlastním Kódu, který je závazný. Proto i překlad úvodu je poněkud volnější a pfodsta
vuje kombinaci německé a anglické verze, jež nejsou stylisticky zcela totožné. Oporou v české 
nomenklatorické terminologii byl do jisté míry český překlad Mezinárodního Kódu botanické 
nomenklatury (HOLUB J., 1968, Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3 (Příl. 1)) . Některé termíny však 
byly záměrně přeloženy jinak s ohledem na jejich poměrně běžné užívání v diskusích o fyto 
cenologické nomenklatuře. J elikož překladatel tohoto Kódu je současně jeho spoluautorem, 
provedl opravu několika. typografických chyb, které se objevily hlavně v dodatku. Části vět 
uvedené v hranatých závorkách doplnil překladatel pro lepší srozumitelnost textu. To se netýká 
dodatku, v němž použití hranatých závorek je totožné s původním textem Kódu. Za připo 
mínky, které přispěly k zlepšení tohoto překladu Kódu, děkuji dr. J. Holubovi, CSc., a dr. R. 
Neuhauslovi, CSc. 
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Martínez (Španělsko), R. Ti.ixen (Německá spolková republika), V. West
hoff (Holandsko), O. Wilmannsová (Německá spolková republika). V r. 1970 
byli kooptováni J. B. Falinski (Polsko), L. Ilijanié (Jugoslávie) a P. Jakucs 
(Maďarsko) ar. 1972 A. Borhidi (Maďarsko - místo P. Jakucse) a N. Doni~a 
(Rumunsko). 

Kód byl připravován a diskutován na zasedáních Nomenklatorické ko
mise v Todenmann u Rinteln (Německá spolková republika) v r. 1970 (účast
níci: J. J. Barkman, J. Moravec, E. Oberdorfer, V. Westhoff, O. Wilmann
sová), v Průhonicích a v Praze (Československo) v r . 1971 (účastníci: J. J . 
Barkman, J . Moravec, J. B. Falinski, L . Ilijanié, R. Neuhausl, S. Rauschert, 
V. Westhoff) a 1972 (účastníci: J. J. Barkman, J. Moravec, J. B. Falinski, 
R. Neuhausl. S. Rauschert) a v Bialowiezi (Polsko) v r. 1973 (účastníci: J. J. 
Barkman, J. Moravec, J. B . Falinski, S. Rauschert). Všem zasedáním před
sedal J. J. Barkman a jednání zapisoval a zpracoval J. Moravec . 

Zasedání v Československu a v Polsku byla finančně podpořena Českoslo
venskou akademií věd a Polskou akademií věd, za což N omenklatorická ko
mise vyslovuje své upřímné díky. 

Mezi zasedáními byl Kód diskutován v oběžnících a dopisech, takže se 
téměř všichni členové podíleli na přípravě tohoto Kódu. Konečná verze byla 
připravena v němčině. Anglický překlad zhotovil J. J. Moore (Irsko), fran
couzský předklad J. M. Géhu se spolupracovníky (Francie); jsme jim velmi 
vděčni za jejich laskavou pomoc. Souhlas všech těchto tří verzí ověřili J. Mo
ravec, S. Rauschert a J. J. Barkman. 2 ) 

Kód fytocenologické nomenklatury se snaží respektovat myšlenky spo
lečné různým dřívějším návrhům a tradicím nomenklatorických pravidel 
a přiblížit se pokud možno nejblíže běžným zvyklostem fytocenologie . Kód 
má být považován za metodu pro stanovení jmen syntaxonů a jako takový 
vyžaduje praktické prověření a další zlepšování. Všechny změny navržené 
v budoucnu musí však být pečlivě prověřeny vzhledem k jejich důsledkům 
pro celý Kód. Aby tento Kód byl užíván správně, je nutno jej prostudovat 
v celém rozsahu. Řešení nomenklatorických problémů pouze podle několika. 
málo článků může snadno vést k chybám. 

Informace o chybách nalezených v Kódu nebo o obtížích s jeho použitím 
nebo návrhy podle příslušných Článků a Doporučení je třeba zaslat sekretáři 
Nomenklatorické komise: Dr. Jaroslav Moravec, Botanický ústav, Česko 
slovenská akademie věd , 252 43 Průhonice, Československo. 

ÚV OD 

Po mnoha letech namáhavé práce předkládáme konečně první oficiální 
Kód fytocenologické nomenklat ury Mezinárodní společnosti pro studium 
vegetace. I když bychom i my, členové Nomenklatorické komise, dali raději 
přednost práci v terénu a studiu vegetace samotné před stanovením nomen
klatorických pravidel, pokládali jsme za nutné obětovat mnoho z našeho 
času vypracování Kódu. Každý, kdo je trochu obeznámen s fytocenologic
kou literaturou, ví o velkém množství synonym a o nestálosti jmen rostlin
ných společenstev. Avšak určitá stabilit~ jmen je žádoucí v neposlední řadě 
i proto, že jména syn taxonů jsou užívána též neprofesionálními fytocenology, 

2 ) Vyskytnou-li se nesrovnalosti mezi těmito t.řemi vnzemi, je německá v erze rozhodující. 
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jako jsou lesníci, zemědělci a ochranáři. Bohužel stability může být dos&Ženo 
pouze pomocí pravidel. Nomenklatorická pravidla jsou tedy nutným zlem, 
jsou však nezbytná. 

Naše komise se jednomyslně rozhodla pro princip priority (Zásada IV), 
ne proto, že je základem nomenklatury rostlin, nýbrž že je to jediný objek
tivní princip a tudíž jediný princip, který má naději, že bude přijat všemi 
fytocenology. 

Jména jsou pouze etiketami a nemohou být nikdy zcela výstižná. To platí 
tím více o jménech syntaxonú, neboť syntaxony mají často řadu věrných 
a diferenciálních druhú, z nichž však jen málokterý může být použit pro 
jejich jména. Je mnohem důležitější znát přesně co jméno znamená, než aby 
jméno bylo ve všech ohledech výstižné. 

Okolnost, že jsme vybrali asociaci za základní rank v systému syntaxonů 
(Zásada VI), neznamená, že ji považujeme bezpodmínečně za základní jed
notku. Až do nedávných let byla asociace nejmenší jednotkou charakterizo
vanou věrnými druhy. V poslední době však bylo popsáno tolik asociací 
pouze na základě diferenciálních druhů, že přestala existovat zásadní od
lišnost od subasociace. Zásada VI má pouze praktický význam. Subasociace 
nemůže být popsána bez asociace, do níž patří, kdežto opak je docela dobře 
možný. Svazy a vyšší jednotky bez asociací riemají žádný smysl. Podle mo
derních hledisek není bezpodmínečně nutno zařadit asociace do urči té vyšší 
jednotky, alespoň předběžně to není nutno. To je velký rozdíl od druhů, 
které již kvůli binomické nomenklatuře musí vždy být zařazeny do rodu. 

Komise byla kritizována za to, že se příliš opírá o pravidla idiotaxono
mické nomenklatury, když asociace nejsou srovnatelné s druhy a vegetační 
snímky nejsou srovnatelné s rostlinnými exempláři. Jsme si toho plně vě
domi. Věda o klasifikaci vegetace není srovnatelná s taxonomií rostlin. A však 
nomenklatura není vědou. Je to praktický prostředek a jako takový má 
mnoho společného s nomenklaturou taxonů. A jelikož jsou s touto nomenkla
turou mnohem dlouhodobější praktické zkušenosti, je užitečné mít z nich 
prospěch , pokud nám mohou pomoci řešit naše problémy (avšak jen potud). 

Abstraktní rostlinná společenstva jsou v podstatě založena na 8tatistice. 
Jsou založena na tabulkách, nikoliv na jednotlivých snímcích. Přesto jsme se 
r<;?zhodli požadovat pouze jediný snímek za dostatečnou originální diagnózu 
(Cl. 7). Z formálního a praktického hlediska není jiné řešení. Neboť kolik 
snímků má být pak požadováno? Takové číslo by bylo zcela libovolné. Žá
doucí minimální počet je ostatně u méně variabilních (homotonních) syn
taxonú mnohem nižší než u variabilních (heterotonních ve smyslu Nord 
hagena). Kromě toho není u tabulek stálosti možno tento počet kontrolovat. 
Asociace založené na jednom nebo několika málo snímcích jsou samozřejmě 
slabě podloženy. Zda jsou přesto dobrými jednotkami, ukáže praxe. Kód 
však nemá rozhodovat, co jsou dobré a co špatné asociace. Nedává žádná 
pravidla pro dobrou nebo špatnou vědeckou práci. O tom rozhoduje mínění 
ostatních odborníktl.. 
Rovněž druhy nejsou v moderní taxonomii založeny na jednotlivých 

exemplářích, nýbrž na populacích. Přesto však jedno individuum stále stačí 
k platnému popsání nového druhu a typová metoda je stále _základem no 
menklatury taxom'l. Převzali jsme tuto metodu (Zásada V a Cl. 15), i když 
snímek není srovnatelný s rostlinným individuem. Rostlinné individuum 
vždy náleží jednomu druhu, kdežto snímek může představovat směs dvou 
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asociací. Proto Komise poskytla možnost k zamítnutí jmen syntaxonů za
ložených na takových snímcích (Čl. 37). Mnohem častěji jsou snímky homo
genní a jen tabulky heterotonní. V těchto případech pomáhá typový snímek 
k objektivnímu rozhodnutí, pro kterou část asociace má být ponecháno 
jméno při jejím eventuálním rozdělení. Typový sníinek je proto pouze po
můckou a nemá nic společného s „typickými" snímky. Tato metoda však 
pravděpodobně v budoucnu přispěje k přesnějšímu definování syntaxonů. 
Příští autoři budou při volbě typových snímků vybírati takové snímky, 
které sami považují za nejtypičtější a nejúplněj ší , takže budeme o jejich 
pojetí lépe informováni a obsah jmen bude jednoznačnější. 

Přesto jsme u asociací a subasociací již publikovaných uznali také tabulku 
stálosti za dostatečnou, ačkoli téměř není možno stanovit homotonitu tako
vých syntaxonů. Bez tohoto dodatku by se však mnoho starších jmen stalo 
neplatnými a naše Komise se snažila co možná omezit počet změn jmen. 
Změna jména z nomenklatorických důvodů nemá sloužit k tomu, aby jiný 

autor připojil své jméno. Takové přání by mohlo vést k mnoha zbytečným 
změnám. Proto se jméno druhého autora připojuje jen při určitých změnách 
(Čl. 48). 

V tomto Kódu jsme záměrně nepřipustili geografická epiteta (Čl. 34), a to 
nejen proto, že neposkytují žádnou floristickou informaci, nýbrž i proto, že 
mohou být lépe rezervována pro geografické rasy (vikarianty). Jejich po
užití pro syntaxony tohoto ranku je zcela volné, jelikož se Kód těmito jed
notkami nezabývá. Zkušenosti s tímto Kódem musí ukázat, je-li žádoucí roz-
šířit jej na vikarianty, varianty a.subvarianty. _ 

Tento Kód sestává ze Zásad, Clánků a Doporučení. Zásady a Clánky je 
nutno pokládat za závazné (buď zpětně až k 1. 1. 1910 nebo počínaje 1.1.1979, 
viz údaj u jednotlivých článků), pokud články nebudou změněny. O tom 
rozhodne Komise v r. 1979 na základě došlých vyjádření. 

KÓD FYTO CE N OLOGI C K É NOMENKLATURY 

ÓÁST I. Z ÁSA DY 

Zásada I 

Ustanovení tohoto Kódu platí pro jména syntaxonů. V tomto Kódu se 
t ermín syntaxon (plurál: syntaxony) vztahuje na abstraktní vegetační jed
notku kteréhokoliv ranku definovanou na základě floristi cko-sociologických 
kriterií, která v zásadě může být začleněna do hierarchického systému. 
Všechny ostatní vegetační jednotky a vegetační systémy nepodléhají usta
novení t ohoto Kódu. 

Zásada II 

Ustanovení tohoto Kódu řídí nomenklaturu pro tyto hlavní ranky syn
taxonů: asociace (associatio), svaz (alliancia3), řád (ordo) a třída (classis), 
jakož i pro tyto pomocné ranky syntaxonů: subasociace (subassociatio), pod
svaz (suballiancia4 }, podřád (subordo) a podtřída (subclassis). Všechny ostatní 
ranky nepodléhají ustanovením tohoto Kódu. 

3) Dříve označován též jako ,foederatio '. 
4) Dříve označován t éž jako ,subfoederatio' . 
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Zásada III 

Každý syntaxon v určitém vymezení, postavení a ranku má pouze jediné 
správné jméno. 

Zásada IV 

Správné jméno syntaxonu je nejstarší jméno, jež odpovídá pravidlům 
(princip priority). 

Zásada V 

Použití jména syntaxonu je určeno pomocí jeho nomenklatorického typu 
(typu jména) . 

Zásada VI 

Asociace je zák1adní rnnk v hierarchickém systému syntaxonťt. 

Zásada VII 

Nomenklatorická pravidla mají zpětnou platnost, pokud není dáno vý
slovné omezení. 

ČÁST II. PRAVIDLA A DOI'O HUČEN Í 

Kapitola 1. Podmínky a data účinného zveřejnění 

Článek 1 

Účinné [efektivní] zveřejnění je uskutečněno jen rozsirením (prodejem, 
výměnou , darem) tiskovin (včetně tisku ofsetem a fotoofsetem) veřejnosti 
nebo alespoň knihovnám, které jsou botanikům všeobecně přístupné. 

Za datum účinného zveřejnění platí datum, k němuž se tiskovina stala 
přístupnou. 

Příklady: Jméno F estucetea ovinae K NAPP 1942 není účinně zveřejněno , jelikož bylo zve
řejněno v e spise r omnoženém pouze cyklostylem (KNAPP, R .: Zur Systematik der "\Valder, 
Zwergstrauchheiden uncl Trockenrasen des curosibirischen Vegetationskreises. - Arb. Zent.ral
stelle Vegetationskartierung d. Reiches, Beil. z. 12. Rundbr. an die K ameraden im Felde, 1942) . 
Jméno Festucion versicoloris ]{RAJINA (Beih. Bot. Centralbl., 51 /II: 53. 1934) bylo účinně zve
řejněno již v roce 1933 v f'leparút.u vydaném předem . 

Doporučení 1 A 

Autoři jsou žádáni, aby se vyhýbali uveřejňování nových jmen v referují
cích časopisech, jakož i-.;- poznámkách pod čarou, rejstřících , úvodech a sou
hrnech. 

Kapitola 2. Podmínky a data platného zveřejnění jrnen 

Článek 2 

Jméno syntaxonu je platně [validně] zveřejněno jen tehdy, 
a) je-li zveřejněno účinně v roce 1910 nebo později a 
b) je-li doprovázeno dostatečnou originální diagnózou nebo bibliograficky 

jednoznačným _9dkazem na dřívější, účinně zveřejněnou , dostatečnou 
diagnózou (viz Cl. 7 a 8). 
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Článek 3 
Jméno syn taxonu není platně zveřejněno 

a) je-li uvedeno pouze jako synonymum; 

Příklad: Jméno Dentario enneaphylli -Fagetum uvedené 0BERDORFEREM (Si.iddeutsche 
Pfl.anzengei'l. , Jena 1957, p. 475, 'Dentario enneaphyllidis-F'agetum') u jména Abieti-Fagetum 
sudeticum PREIS 1938 (' (Abieti-) F'ageturn sudeticum') jako synonymum, není z tohoto důvodu 
platně zvefojněno. 

b) je-li autorem navrženo jako provizorní jméno 'nebo jako jméno provizor
ního syntaxonu; 

Phklad: Jméno Festuco-Veronicetum vernae ass. nov. prov. 0BERDORFER Hl57 (SliddeutHche 
P .lan zengos. , Jena, p . 249) není platně zveřejněno. 

c) není-li rank syntaxonu uveden jednoznačně (1). Sem patH též jména, 
jejichž forma odpovídá jinému ranku, než který je uveden (2). Z tohoto 
ustanovení jsou však vyjmuta jména podsvazů, podřádů a podtříd, 
která byla utvořena před 1. 1. 1979 s koncovkou pHslušného hlavního 
ranku (viz Čl. 41 b); 

Příklady: Jména (1) 'Agrostis rupesíris- Juncus trijidus-Gesellschaft 0BERDORFER 1957' 
(Siiddeutsche Pflanzcnges„ J ena, p. 307), (2) 'asociace Pagetum asperuletosurn ŠMARDA 1950' 
(Ůas . Mor. Mns. , 35 : 143), 'Dfr ,ranoweisietwn cirrhatae DuvrnNEAVD 1942' označené v púvodním 
zvefojnění (BulL ~ne. Roy. Bot. B elg „ 74 : 43) jako s ub1.1sociace orl SyntricMctum laevipilae 
(ALLORGE 1922) OCHSN ER 1928, nejsou platně zvefojněn".t. 

d) jestliže taxon(y) poskytující jméno n(,IlÍ v originální diagnóze uveden ani 
přímo ani nepřímo (tj . v originálních diagnózách citovaných podřazených 
syntaxonů) ; 

Příklad : Jméno 'a ss. Festuw durfoscula-Alyssnm soxrrúle KLIKA 1941' (Včst . Král. Čes. 
Spol. Nauk, Ti·. Matem. -Přír. 1941 : 6, separ.) není plat.ně zveřejněno, jelikož Alyssum saxati le 
není uvedeno v žádném ze dvou snímků originální diagnózy. 

e) je-li zveřejněno 1. 1. 1979 nebo později a není jednoznačné , z kterého 
jména (kterých jmen) taxonu(ů) (druh nebo infraspecifický taxon) je 
utvořeno; 

f) je-li publiková~o 1. 1. 1979 nebo později ve formě uvedené v Čl. 12, 
odst. 1 nebo v Cl. 14 odst. 1. 

Článek 4 

Jméno subasociace neni platně zve:ř-ejněno, 
a) není-li jméno nadřazené asocii;i.ce současně nebo dříve platně zveřejněno; 

Př·ík lad: .Jméno Mel-ica-Buchenwald Subass. v. Luzula nemorosn T úXEN 1954 (Vegetatio, 
5- 6 : 467) n ení platně zvofojněno, jelikož není platně zvořejněno jméno asociace (viz Čl. 3c). 
Naopak jméno Ericetum tetralicis typicnm Tii"XEN 1937 (Mitt. Flor. -soz . Arb. -Gem. Nieder 
sachsen , 3 : 110~ je platně zveřejněno, i když současně publikované nové jméno asociace se obje 
vuje pouze uvnitř jména s ubasociace. 

b) je-li, počínaje 1. 1. 1979, při změně postavení poukázáno pouze na změně
nou příslušnost k asociaci, avšak nová kombinace jmen není utvořena. 

Článek 5 

Počínaje l. 1. 1979 je zveřejnění jména nového syntaxonu platné pouze 
tehdy, je-li uveden nomenklatorický typ. 

70 



Článek 6 

Datem jména nebo epiteta je datum jeho platného zveřejnění. Nejsou-li 
různé podmínky platného zveřejnění splněny 8oučasně, pak jako datum jmé
na platí datum nejpozději splněné podmínky. Toto je datum validizace 
jména. 

Doporučení 6A 

Nově uveřejňované jméno by mělo být pouze v jediné práci označeno 
jako nové. 

Článek 7 

_ Originální diagnóza asociace nebo subasociace je dostatečná ve smyslu 
Cl. 2b pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jeden vegetační snímek, tj. seznam 
vědeckých jmen rostlinných druhů nebo infraspecifických taxonů jedné 
snímkové plochy s údaji o jejich kvantitativním zastoupení. 

U jmen uveřejněných před 1. 1. 1979 je také tabulka stálosti považována 
za dostatečnou diagnózu. 

Doporuční 7 A 

Originální diagnóza asociace nebo subasociace by měla obsahovat alespoň 
10 vegetačních snímků z různých míst, vždy s přesným uvedením lokality, 
velikosti snímkové plochy a data. 

Doporučení 7B 

V originální diagnóze by měli být autoři druhú nebo infraspecifických 
taxonú uvedeni přímo nebo nepÍ'Ímo (odkazem na určitou Flóru). 

Článek 8 

Origináh~í diagnóza syntaxonu vyššího ranku než asociace je dostatečná 
ve smyslu Ci. 2h pouze tehdy, obsahuje-li 
a) výčet jeho charakteristických a/nebo diferenciálních druhů a 
b) platné zveřejnění jména alespoř1 jednoho jemu podřazeného syntaxonu 

nejblíže nižšího hlavního ranku nebo bibliograficky jednoznačný odkaz 
na alespoň jedno takové platně zveřejněné jméno. 

U syntaxonú nadř~zených asociaci, které obsahovaly při svém zveřejnění 
pouze jediný syntaxon nejblíže nižšího hlavního ranku, je třeba charakte
ristické a/nebo diferenciální druhy podřazeného syntaxonu pokládat sou
časně za charakteristické a/nebo diferenciální druhy nadřazeného syntaxonu, 
pokud pro něj nejsou takovéto druhy uvedeny. 

Příklad: Jméno Rhododendro-Vaccinietalia BH. -BL. in BRAUN-BLANQUET e t JENNY 1926 
(Denkschr. Schwe iz. Naturforsch. Ges. 63 /2 : 286, 'Rhodoreto -Vaccinietalia') není platně zveřejně
no, jelikož jména obou jemu podřazených svazů nejsou platně publikována, neboť jim chybějí 
dostatečné originální diagnózy: u jména Rhododendro-Vaccinion ('.Rhodoreto -Vaccinion') chybí 
<liagnóza zcela (viz Čl. 2b), u [svazu] Loiseleurio-Vaccinion ('Loiseleurieto-Vaccinion ') chyhí uvf'
doní jeho charakteristických a diferenciálních clruhť1 a originální diagnóza není tudíž dosta
točná (viz Čl. Ba). 

Článek 9 

Není-li jménosyntaxonu vyššího ranku než asociace platně zveřejněno proto, 
že jméno syntaxonu nejbližšího nižšího hlavního ranku není platně zveřejně-
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no, pak validizace tohoto jména nezpůsobuje automaticky též validizaci jména 
nadřazeného syntaxonu. 

Kapitola 3. Tvar jmen syntaxonů 

Článek 1 O 

Jméno asociace nebo syntaxonu vyššího ranku se tvoří z platně publiko
vaného vědeckého jména (jmen) jednoho nebo dvou rostlinných druhů nebo 
infraspecifických taxonů jmenovaných v originální diagnóze tím, že se ke 
slovníml!_ kmeni rodového jména připojí určitá koncovka označující rank 
(viz též Cl. 12). 

Je-li určitý syntaxon pojmenován po dvou rostlinných taxonech patřících 
do různých rodů, připojuje se koncovka označující rank pouze ke slovnímu 
kmeni druhého rodového jména, zatímco ke kmeni prvního rodového jména 
se připojí spojovací samohláska (výjimky viz v dodatku). 

Epiteta, pokud jsou přítomna, musí být uvedena v genitivu, jsou-li 
sklonná. Patří-li oba rostlinné taxony do téhož rodu, připojuje se spojovací 
samohláska ke kmeni prvního epiteta. Jako spojovací samohláska se po
užívá o, a pouze u pravých latinských slov 3. deklinace se používá i. 

Při připojení koncovky označující rank příp. spojovací samohlásky se 
koncové samohlásky kmenů a, e, o a u vypouštějí. 

Místo slovního kmene Potamogeton- je nutno použít zkrácenou formu 
Potam-. 

Poznámka: Genitivní tvary a slovní kmeny jmen taxonů, jakož i správné 
spojovací samohlásky lze nalézt v dodatku. 

Pi'íklad y : Oentau,reo nigrae-Arrhenatheretum ÚBERDORFER 1957 (Suddeutsche Pflanzcnges., 
Jena, p. 222), Carici pi losae-Pagetum ÚBERDOHFER 1957 (1. c., p. 462), Oaricetum injlato-vesicariae 
W. KocH 1926 (Jahrb. St. Gall. Naturwiss. Ges„ 61 /2: 63 separ.), Luzulo-Pagion LoHMEYER et 
TtTXEN in TuxEN 1954 (Vegetatio, 5-6 : 460), Caricion canescenti-goodenowii NoRDHAGEN 1937 
(Bergens Mus. Arbok, 1936, Naturvid. R., 7 : 22), Potametalia W. KocH 1926 (1. c. p. 20), Gaki
letea maritimae T uxEN et PREISING in TiixEN 1950 (Mitt.Flor.-soz. Arb. -Gem ., N. F„ 2 : 99). 

Doporučení I OA 

Jméno taxonu, z něhož je jméno syn taxonu utvořeno, nemusí být totožné 
se jménem použitým v originální diagnóze. V tomto případě by však jméno 
použité k pojmenování syntaxonu mělo být uvedeno v originální publikaci 
u příslušného taxonu jako synonymum. 

Doporučení I OB 

Jméno syntaxonu by mělo být tvořeno ze jmen takových taxonů, které 
jsou pro daný syntaxon význačné. 

Doporučení 1 OC 

Je-li jméno syntaxonu utvořeno podle dvou rostlinných taxonů, z nichž 
jeden převládá, pak by jméno převládajícího taxonu mělo stát na druhém 
místě. V případě dvou dominujících taxonů různých pater, by měl taxon 
dominujícího patra stát na druhém místě. 

Př"íklady: Jména Oerastio arvensi-Agrostietum pusillae MORAVEC 1967 (Folia Geobot. 
Phytotax., 2 : 149 'Gerastio arvensi-Agrostetum pusillae'), Oarici pilosae-Fagetum 0BERDORFER 

1957 (8i.irlrleutsche Pflanzenges., Jena, p. 462), Luzulo-Fagion LOHMEYER et T UXEN in TuxEN 
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1954 (Vegetatio, 5-6 : 460) jsou utvořena ve smyslu tohoto doporučení; nikoliv však jména 
jako Calluno-Genistetum TuxEN 1!)37 (Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem. Niedersachsen, 3 : 117, 'Cal
luneto-Genistetum') nebo Querco-Lithospermetum BR.-BL. 1932 (Beih. Bot. Centralbl., 49/Er
ganzungsband : 15, 'Querceto-Lithospermetum' ). 

Doporučení 1 OD 

Pokud se zdá potřebné zamezit nedorozumění, doplní se jméno syntaxonu 
druhovým epitetem v genitivu, za předpokladu, že je jednoznačné, podle 
kterého (kterých) jména taxonů (druh nebo infraspecifický taxon) je jméno 
syntaxonu utvořeno. 

Článek 11 

Koncovky označující rank jsou: -etum (asociace), -ion (svaz), -etalia (řád), 
-etea (třída), -enion (podsvaz), -enalia (podřád), -enea (podtř-íd a) . 

Článek 12 

Složená jména, jejichž první část obsahuje adjektivum vyjadřující určité 
morfologické nebo ekologické vlastnosti, jsou též přípustná jako správná 
jména, a rovněž i složeniny s Eu- u pomocných rankú. Rudereto- je nutno 
ortograficky opravit na Ruderali-. 

Jména tvořená tímto zpt\sobem počínaje 1. 1. 1979 nejsou platně zveřej 
něna (viz Čl. 3f). 

PHklady: Parvopotamo-Zannichellietum tenuis W. KocH 1926 (Ja.h rb . St . Gall. N aturwiss. 
Ges., 61/2 : 35, separ. 'Parvop otameto-Z annichellietum tenuis'), Magnocariá on elatae W. KoCH 1926 
(1. c. p. 55), Nanocypcrio11 flavescentis \ V . KocH 1926 (1. c. p. 21), Thero -Salicornion BR.-BL. 1933 
(Prorlr. l, .Montpellier, p. 12), X crobromenion BR.-BL. et l\fooR 1938 (Prodr. 5, Mon tpellier, p. 9, 
'Unterverband Xerobromion'), Eu-Vaccinio-Piceenion ŮBERDORFER l 957 (Súddeutsche Pflunzen
ges., Jena, p. 377, 'Unterverband Eu-Vaccinio-Piceion' ), Ruderali-8ecalietea Bn.-BL. 1936 
(Proclr. 3, Montpellier, p. 3, 'Rudereto-Secalinetales' ). 

Jméno Eu-I'ag,ion KLIKA in KLIKA e t N ovÁK 1941 (Praktikum Rostl. Sociol. Půdoznal., 
Klimatol., Ekol„ Praha, p. 67 ) poaži t6 v originální publikaci pro svaz není přípustné; toto jméno 
je platně zveřejněno, n esmí v šak bý t použito jako správné jméno. Rovnčž jméno Parmelietum 
cervicorniformis Duvw~rnAUD l 942 (Bull. Soc . Roy. Bot. B elg., 74 : 47) n ení přípustné ; dru
hové jmén o Parm elia cervicorniformis n eexistuje -- jméno má vyjádht, že a sociace je charakte
rizována druhy rodu Parmelia 8 parohovitými stélkami; tato morfologická vlastnost však není 
uvedena v první cásti složeného jména. 

Článek 13 

Jméno subasociace sestává z asociačního jména a po něm následujícího 
subasociačního epiteta. rroto epiteton je buď tvořeno připojením koncovky 
-etosum ke slovnímu kmeni rodového jména jednoho rostlinného druhu (nebo 
infraspecifického taxonu) vyskytujícího se v originální diagnóze této sub
asociace nebo je představováno adjektivem „typicum"či „inops" . Obě adjek
t iva nejsou přípustná v kombinaci s jedním a týmž asociačním jménem. 

Příklady: Galio-Carpinetum circaeetosum 0BERDORFER 1957 (Suddeutsche Pflanzenges., Jena, 
p. 427), Galio-Carpinetum typicum ŮBERDORFER 1957 (L c. p. 427), .... 7l!olinútmn caricetosum tomen
tosae W. KocH 1926 (Jahrb. St. Gall. Naturwiss . Ges„ 61/2: 112, separ.). 

Doporučeni l 3A 

Je záhodno vyhnout se tvoření nových subasociačních jmen s epitety 
l'!Jpicurn a inops. 
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Článek 14 

Jména syntaxonů utvořená z jednoho nebo dvou nezměněných jmen rost
lin s jednoznačným údajem ranku, jakož i jména subasociací, v nichž na 
místě subasociačního epiteta stojí nezměněné jméno rostliny s údajem ranku 
subasociace, jsou platně zveřejněna. Tato jména však musí být opravena do 
tvaru odpovídajícího pravidlům (viz Čl. 41 b ). 

Takováto jména tvořená počínaje 1. 1. 1979 nejsou platně zveřejněna 
(viz Čl. 3f). 

P říklacly: Jména 'as::;oc iation a Oarex bitxbaumii I ssLER 1932' (Les Prairios non Fumées . .. , 
Colmar, p. 14), 'Sparganium angu.stijolium -Sphagnurn obesurn -Ass. T U-XEN 1937 ' (Mitt. Flor.-soz. 
Arb. -Gem. Niedersachsen, 3 : 43), 'Ericetum tetral-icis Subass. v. Su.ccisa pratensis T U-XEN 1937 ' 
(l. c. p. 112) j sou platně zveřej něna, musí však být opravena do tvaru odpovídajícího pravidlům 
podle Čl. 4lb. 

Totéž platí pro jména syntaxonů utvořená z druhových epitet bez uve
dení příslušného rodového jména. Avšak v tomto případě, jestliže by oprava 
vedla k příliš dlouhému jménu, může být požadována konzervace původního 
tvaru jména u Nomenklatorické komise, která uveřejní jména, jež nutno za
chovat jako výjimku. 

Pi'iklady: Jména '8eslerio-Semper1Jiretum BEGER Hl22' (Jahresber. N a t mforsch. Gos. 
Graubiindens, 1921- 1922 : 11 ~. scpar.), 'Personato-Petusi teturn 0BERDORFER 1957' (Súd
cleutsche Pfianzenges„ J ena, p. 201), 'Rhodoreto-Vaccinieturn mHgetosum Bn.-BL. in BRAUN
BLA N QUET, SISSINGH et VLIEGER 1939' (Pro<lr. 6, p. 40) jsou platně zveh~jněna, musí však být 
opravena vo smyslu Čl. 4lb . 

Je-li takovéto samostatně stojící druhové epiteton současně rodovým 
jménem platně zveřejněným nejpozději k datu zveřejnění jména syntaxonu, 
pak musí být jméno syntaxonu ponecháno ve svém původním tvaru. 

Příklad: Jméno Periclymeno-Abietetum 0BERDORFER 1957 (Si.iddoutsche Pflanzonges„ .Jena, 
p. 499) musí být ponecháno ve svém púvodním tvaru, jelikož druhové epiteton bylo pfod rokem 
1957 platně zvdejněno též jako rodové jméno (P~riclymenurn MILLER 1754) . 

Kapitola 4. Typizování jmen syntaxonů 

Článek 15 

Použití jména syntaxonu je určeno jeho nomenklatorickým typem (typ 
jména). Nomenklatorický typ je onen prvek syntaxonu, s nímž jméno syn
taxonu zůstává trvale spojeno při všech syntaxop.omických změnách (spo
jení, rozdělení, změna postavení nebo ranku; viz Cl. 24 - 28). Nemusí to být 
zvláště typická (charakteristická) nebo zvláštní hojností se vyznačující část 
syn taxonu. 

Č lánek 16 

Typem jména asociace nebo subasociace je účinně zvefojněný vegetační 
snímek. Ten nesmí být po ~vém zveřejnění již doplňován, i když bude po
kládán za neúplný (viz též Cl. 37). 

Článek 1 7 

Typem jména syntaxonu vyššího ranku než asociace je jemu podřazený 
syntaxon nejblíže nižšího hlavního ranku zveřejněný s platným jménem. 
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Ólánek 18 

Označil-li autor syntaxonu v jeho originální diagnóze vegetační snímek 
příp. syntaxon nejblíže nižšího hlavního ranku jako nomenklatorický typ 
nebo obsahuje-li syntaxon ve své originální diagnóze jen jediný vegetační 
snímek nebo jen jediný takový syntaxon, pak ten musí být pí-ijat jako 
holotyp. 

Příklad y: Pro jména Caloplacetum phlogúiac B ARKMAN 1958 (Phytosoc iol. ancl Ecol. of 
Cryptog. Epiphytcs. Assc n, p. 369) označil a utor snímek l (v tab. 29 ) jako nomenklatorický t yp; 
tento snímek je h oloLypem uvedenéh o jména. V originální diagnóze řádu Mol-inietalia caer·uleae 
W. KocH Hl26 (Jahrb . S t. Gall . Naturwiss. Ges. , 61/2 : 20, separ.) byl Molinion caeruleae W . 
KoCJf 1926 (l.c.) zafazen jako jed iný svaz; Molin-ion caeru leae W. Kocn 1926 je proto h olotypem 
jména Molinietrilia caeruleae W. KocH 1926. 

Článek 19 

Uvedl-li autor syntaxonu v jeho originální diagnóze více vegetačních 
snímků příp. více syntaxonů nejblíže nižšího hlavního ranku přímo či odka
zem, aniž označil nomenklatorický typ, je nutno jeden z nich vybrat jako 
lektotyp. 

První účinně zveřejněná volba lektotypu musí být následována. 

Příklad: Jméno lf'estuco·Sedetali<t acris T uxEN 1951 (V"..'getatio, :J: 163) bylo zveřejněno 
s originální diagnózou, obsahující čtyři svazy, bez označení nomenklatorického typu; MORAVEC 

(1967, F olia Geobot. Phytotax., 2 : 163) vybral H elichrysion arena1·ii TitxEN 1951 jako lekto
typ; tato volba musí být následována. 

Doporučení l 9A 

Byl-li jeden nebo bylo-li více vegetačních snímků příp. syntaxonů již 
dříve oddělen(o) rozdělením nebo emendací jako jiné syntaxóny, pak by 
lektotyp měl být vybrán ze zbývajících vegetačních snímků příp . syntaxonů 
tak, aby obvyklé užívání jména zústalo zachováno. 

Ólánek 2 O 

Obsahuje-li syntaxon vyššího ranku než asociace v originální diagnóze dva 
nebo více syntaxonů vhodných jako typ a je-li jeho jméno s výjimkou kon
covky totožné se jménem jednoho z těchto syntaxonů, pak je tento syntaxon 
lektotypem, pokud nebyl označen holotyp. 

Příklad: Řád Phragmitetalia W. KocH 1926 (Jahrb. St. Gall. Naturwiss. Gea., 61 /2 : 20, 
separ.) obsahuje ~ 0riginá lní diag nóze <lva svazy bez označení n ornenklatorického typu (holo· 
typu): Phragm-ition cornmun;is W . KocH 1926 a Magnocaricion elatae W . Kocu 1926; Phragm·ition 
communis W. Koca 1926 je tedy loktot,ypern jména Phra.gmitetalia vV. KocH 1926. 

Článek 21 

Neobsahuje-li originální diagnóza asociace nebo subasociace žádný jednot
livý snímek ani žádný odkaz na účinně zveřejněný jednotlivý snímek, nýbrž 
pouze tabulku stálosti, musí být stanoven neotyp. Neotypem jména může 
být jen vegetační snímek , který byl zveřejněn účinně pod týmž jménem. 

První účinně zveřejněné stanovení neotypu musí být následováno, pokud 
nemůže být prokázáno, že toto stanovení spočívá na. chybném výkladu ori
ginální diagnózy. 
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Doporučení 21 A 

Je-li to možné, měl by jeden z neuveřejněných snímků, které autor jména 
použil k zhotovf>ní tabulky stálosti, být dodatečně účinně zveřejněn a sta
noven jako neotyp. Není-li takový snímek dostupný, měl by neotyp pocházet 
pokud možno z téhož zeměpisného území jako snímky pro tabulku stálosti. 

Kapitola 6. Priorita 

Článek 2 2 

Každý syntaxon v určitém vymezení, postavení a ranku má jen jedno je
diné správné [korektní] jméno, a to nejstarší platně publikované jméno 
odpovídající pravidlům. 

Článek 23 

Y otázkách priority jména je rozhodující datum jeho platného zveí·ejnění. 

Kapitola 6. Ponechání a výběr jmen a epitet při syntaxonomických změnách 

Článek 24 

Rozdělení syntaxonu: Je-li syntaxon rozdělen do dvou nebo více syn
taxonů beze změny ranku, musí pro jeden z těchto syntaxonů být ponecháno 
původní jméno, a to pro ten, k němuž patří typ jména. V případě, že původní 
jméno nebylo při rozdělení ponecháno nebo bylo ponecháno v jiném smyslu, 
musí toto jméno být opět zavedeno pro syntaxon obsahující jeho typ. :_rone
chání příp. opětovné zavedení jména je zakázáno, je-li nutno použít Cl. 3i> 
nebo Čl. 36. 

Příklad: PrnN ATTI (1953 , Atti Ist. B ot. Univ. Labor. Crittog., Pavia, Ser. 5, 11 : 206- 214) 
rozdělil řád Phragmiteta,lio, W. KocH 1926 <lo tŤ'Í .ř'údů; jméno Phragmitetalia ponechal pro tu část, 
původního řádu, která ob,;ahujc t ypový svaz Phrngrn ilion co1111111.11ús VV. Koc:n 1926. 

Článek 25 

Spojení syntaxonů stejného ranku: Jsou-li spojeny dva nebo více syn
taxonů stejného ranku, musí pro syntaxon, který tím vzniká, být ponecháno 
nejstarší jméno původních syntaxonů. Přitom není přípustné tvořit dvojitá 
jména spojením původních jmen. Jsou-li spojeny syntaxony se jmény stej 
ného data, má autor, který jako první zveřejní toto spojení, právo vybrat 
jedno z těchto jmen s tímto omezením: jména definovaná jednotlivými sním
ky mají přednost před jmény doprovázenými v originální diagnóze pouze 
tabulkou stálosti. Za těchto předpokladů musí být první volba následována. 

Příklady: BARKMAN (1958, Phytosociol. and Ecol. Cryptog. Epiphytes, Ass8n , p. 551) spo
jil Anomodonto-Isothecieturn LIPPMAA 1935, Anomodontetum viticulosi FELFOLDY 1!)41, Brachy
thecietum salebrosi FELFOLDY 1941, Mnietum cuspidati FELFOLDY 1941 a Homalietum trichoma 
noidis BARKMAN 1949 do jedné asociace; správným jménem této asociace je Anomodonto-Isothe
detum LIPPMAA 1935 (Act. Inst. Hort. Bot. Univ. Tart., 4 : 24, 'association a Anomodon longi
folius et lsothecium myurum'). HILlTZER (1925, Publ..Fao. Sci. Univ. Charles Prague, 41) uvefojuil 
v jedné a téže publikaci 'association a Parmelia furfuracea' (1. c. p. 122), 'association a Oentraria 
glauca' (I. c. p. 132) a 'ass. a Oetraria glauca ct Ochrolechia androgyna' (1. c. p. 138), které BARK

MAN (1958, I. c , p. 456) spoji! dn jedné asociace; pro ni vybral jméno Parmelietum furfu,raceae 
HILITZER 1925, které je tudíž jejím správným jménem. 
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Článek 26 

Změna postavení: Je-li subasociace prerazena beze změny ranku do jiné 
asociace nebo postavena pod jiné asociační jméno použité pro tutéž asociaci, 
musí být její epiteton ponecháno, nevzniká-li při tom mladší homonymum. 
(Obsahuje-li subasociace typ asociační.ho jména, dochází k spojení dvou aso
ciací a musí být použit ČL 25.) 

Článek 27 

Změna ranku: Je-li podsvaz povýšen do ranku svazu. nebo naopak, zůstá
vají originální diagnóza a typ beze změny. Původní autorská citace se uvede 
v závorkách před autorskou citací nového jména. (Při změně svazu na pod
.svaz dochází ke spojení syntaxonú stejného ranku a musí být použit ČL 25.) 

Počínaje 1. 1. 1979 musí jméno v novém ranku být tvořeno pouhou změ
nou koncovky označující rank, pokud to není v rozporu s ostatními pra
vidly. 

Odpovídající ustanovení platí pro podřády a podtřídy. 
Příklad: 0BERDORFER (1957, Siiddeutsche Pfl.anzenges., Jena, p. 489) změnil svaz Luzulo

Fagion LoHMEYER et TtrxEN in TuxEN 1954 (Vegetatio, 5-6: 460) na 'Unterverband Luzido
Fagion (LoHM. et Tx. 54)'; tento podsva7. se musí jmenovat Luzulo-Fagenion (LOHMEYER et 
TuxEN 1954) OBERnoRFER 1957. 

Článek 2 8 

Je-li svaz zmenen do ranku podsvazu a podřazen jinému svazu, vzniká 
v tomto svazu, pokud nebyl již dříve do podsvazů rozčleněn, automaticky 
druhý podsvaz obsahující typ jména tohoto svazu. Originální diagnóza a typ 
jména automaticky vzniklého podsvazu jsou totožné s originální diagnózou 
a typem jména nadřazeného svazu. 

Počínaje 1. 1. 1979 musí být jméno podsvazu obsahujícího typ svazu tvo
fono pouhou změnou koncovky označující rank, bez uvedení autorské citace. 

Odpovídající ustanovení platí pro i'ády a třídy změněné na podřády a pod
třídy. 

Kapitola 7. Zamítnu.tí jmen a epitet 

Článek 29 

Jméno syntaxonu nesmí být zamítnuto nebo opraveno pouze proto, že jiný 
rostlinný taxon lépe charakterizuje daný syntaxon nebo že rostlinný taxon 
poskytující jméno se vyskytuje jen v jediné nebo několika málo podjednot
ká,ch či vegetačních snímcích syntaxonu. 

Příklad: Jméno S edo-Scleranthetalia BR.-BL. 1955 nesmí být zamítnuto a nahrazeno jménem 
Sempervivo-Sedetalia TH. MULLER 1961 (Be itr. Naturk. Forsch. SW-Deutschl., 20 : 115) proto, 
že slovní kombinace Sedum -Scleranthus nic neříká (viz TH. MULLER Le.). 

Ólánek 30 

Jméno syntaxonu utvořené z platně zveřejněného (legitimního nebo ilegi
timního) jména taxonu nesmí být zamítnuto nebo opraveno pouze proto, že 
příslušné jm~no taxonu je dnes ousunuto do synonymiky, pokud nepřichází 
k uplatnění Cl. 44 nebo 45. 

Příklady: Tyto změny nejsou dovoleny: Epilobietal,in angustijol'ii T uxEN 1950 (Mitt. 
Flor.-soz. Arb.-Gem., NF. 2 : 165) v Ohamaenerietali'.a (příp. Ohamerietal·ia) angustifolii, Scirpo-
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Phragmitetum \V. Kocn 1926 (Jahrb . St. GaJJ. Naturwiss. Ges., 61/2 : 45, separ., 'Scfrpeto
Phragmitetum') v Schoenoplecto-Phmgmitetum , Cun;cion canescenti-goodenowii NoRDHAGEN 1937 
(Bergen s Mus. Árbok, 1936, Naturvid. R., 7 : 22) v Caricion canescenti-fuscae (jako např. TuxEN 
1937, Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem. Niedersachsen, 3 : 62) nebo v Garicion curto-nigrae (jako WEs·r
HOFF ct DEN HELD 1969, Plantengem een schappen in N ederland, Zutphen, p. 198). 

Článek 31 

Jméno syntaxonu musí být zamítnuto, je-li mladším homonymem, tj . je-li 
psáno přesně stejně jako starší platně zvei"ejněné jméno zalofoné na jiném 
typu (a tudíž opatřené jinou autorskou citací). Mladší homonymní jméno 
syntaxonu musí být zamítnuto i tehdy, je-li starší jméno odsunuto z jakého
koliv důvodu do synonymiky nebo není-li odvozeno od téhož jména taxonu 
nýbrž od jeho homonyma. 

PHklady: Jména Garicetum davallianae D UTOIT 1924 (Les Assoc. Vegét. d. Sous-Alpes de 
Vevey, Lausanne, p. 24), Caricetum davallianae KuLCZYNSKI 1928 (Bull. Int. Aoad. Polon. Sci . et 
Lettres, Cl. Sci. Math.-Nat. B (1927) : 162) a Garicetum dcivallianae KLEČKA 1930 (Sbor. Výzk. 
Úst. Zeměd. RČS, 52 : 87) jsou homonyma, jelikož ani KuLCZYN SKI (1928) ani KLEČKA (1930) se 
n eodvolávají na D u TOITa (1924), nýbrž každý z nich utvořil novou asociaci (s novým type rn). 
Jména u Kulczyri.ského 1928 a Klečky 1930 musí hýt zamítnuta jako mladší h omonyma. 

Jména syntaxonů, která se pouze zdají být stejná, protože byla v origi
nální publikaci uveřejněna bez uvedení druhového epiteta, nejsou žádnými 
homonymy, pokud je z originálních diagnóz zjevné, že jsou založena na růz
ných druzích. Je třeba je doplnit připojením druhových epitet tak, aby ne
byla stejná. 

Článek 32 

Nestejná jména syntaxonů, založená na různých typech, jsou pokládána 
za homonyma, 
a) jestliže jsou ortografickými variantami. Ortografické varianty ve smyslu 

tohoto ustanovení jsou jména, která se navzájem liší tak jako jméno 
opravené podle Čl. 41 od původní formy jména; 

Příklad: Jména 'association a Garpinits betulus l SSLER 1924' (Assoc . Végét. d. Vosges Mérie!., 
A, Co lmar, p. 35 ) a Garpinetum KLIKA 1928 (Bull. Jnt . Acad. Tcheque Sci., Cl. Math. -Nat.-Mecl., 
29 ( 1928) : 24) jsou pokládána za homonyma„ 

b) jsou-li utvořena z nomenklatoricky synonymních ( stejně typizovaných) 
jmen taxonů; 
Příklad: Jména 'association a Hyvnum cupresJiforme HIL:':TZEH 1925' (Publ. l~'ac. Sci. Univ. 

Charles Prague, 41 : 180) a Drep(Lnietum f i liformis OcHSNER 1928 (Jahrb. St. Gall. Naturwiss. 
Ges., 63/2 : 85) j sou pokládána za h omon yma. 

c) je-li jedno jméno tvořeno z pouhého druhového epiteta, druhé z binomu 
druhového jména (viz Čl. 14 odst. 2) ; 

Přík l ad: Jméno 'association á IsotheC'ium m yurum HILlTZER 1925' (Publ. Fac. Sci. Univ . 
Charles Prague, 41 : 185) a 'Jlfyureturn W ALDHEJM I 944' (Kungl. Sv. Vetcnsk. Akad. Avhandl. 
Natnrkyddsúr., 4 : 126) jsou pokládána za h omonymu. 

d) jsou-li dvojitými jmény, která se liší jen pořadím jmen taxonů. 

Č lánek 33 

Byla-li homonyma (viz Čl. 31 a 32) zvere1nena pro dva nebo více syn
taxonů současně (stejně stará homonyma), musí být následován první autor 
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který jedno z těchto jmen přijal a druhé(á) zamítl nebo který pro druhá 
homonyma zavedl jiná jména. 

Článek 34 

Jméno musí být zamítnuto, obsahuje-li epiteton v nominativu, které ozna
čuje geografickou nebo ekologickou vlastnost a které nebylo odvozeno z epi 
teta taxonu poskytujícího jméno. 

Příklady: Je nutno zamítnout jména Fagetum sudet1:cum PREIS 1!)38 (Natur u. Heimat, 
9: 100), Caricetum goodenow·ii montanum et collinum KASTNER e t FLóSSNER 1933 (Pflanzenges. 
Erzgebirg. Moore, Dresden, p. 22), Vaccin1:etumi myrtilli subalpinum SILLINGER 1933 (Monogr. 
Studie o Veget. Níz. Tater, Praha, p. 271), Asplenietea rupestria BR.-BL. in MEIER ot BRAUN
BLANQUET 1934 (Prodr. 2, Montpellier, p . 1, 'Asplenietales rupestre8' ). Naopak jméno Riccietum 
rhenanae K NAPP et S•.roFFERS 1962 (Ber. Oberhess. Ges . Natur u. Heilkunde Giessen, NF., Natur
wiss. Abt ., ~2 : 119), jež je odvozeno od Riccia rhenana LoRB. a jehož epite ton proto stojí v geni 
tivu, jA přípustné. 

Článek 35 

Dvojité jméno nemůže být ponecháno, bylo-li i;;loženo ze jmen dvou syn
taxonů nejblíže nižšího hlavního ranku citovaných v jeho originální publi
kaci a jsou-li tyto syntaxony opět od sebe odděleny. 

P f í klad: THda Molinio -Arrhenatheretea TUXEN 1937 (Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem. N\eder 
saohsen, 3 : 73, 'Molinieto-Arrhenatheretales') obsahovala v originální diagnóze oba i·ády _}'Joli 
nictalia W . Kocu 1926 a Arrhenatheretalia PAWLOWSKI 1928; rozdělí-li se tato třída takovým zpú 
sobem, že se Molinietalia přičlení k jiné třídě než Arrhenatheretalia, nemůže být dvojité jméno 
Molinio -A.rrhenatheretea. ponecháno pro žádnou z těchto dílčích tříd. 

Článek 3 6 

Jméno musí být zamítnuto , bylo-li v důsledku dřívějšího chybného vý
kladu nebo různých emendací tak často použito v chybném smyslu vyluču 
jícím jeho typ, že jeho použití příp. opětovné zavedení v původním smyslu 
odpovídajícím pravidlům se stane příčinou stálých omylů (nomen ambi
guum). 

Jelikož je posouzení pojmu nomen ambiguum nutně subjektivní, bude za
mítnutí jména na základě tohoto článku řízeno N omenklatorickou komisi 
uveřejňováním nomina ambigua rejicienda. 

Pi'íklad: Jméno Drepanietum f i liformis OcHSNER 1928 (Jahrb. St. Gall. Naturwiss . Gcs., 
153/2 : 85) bylo používáno jinými autory zčás ti v t émže smyslu, zčás ti též pro Neclcero-l8olh e
cietum myosuroidis BARKMAN 1958 (Phy tosociol. and Ecol. of Cryptog . Epiphyt.e~ , Assen, p . 498 ), 
Mnio horni;.Jsothecietum myosuroidi s BARKMAN 1958, S copario-Hypnetum fil1jormis BARKMA~ 
1958 a ]\1ndotheco-L eskeetum nervosae (GAMS 1927) BARKMAN 1958, tedy pro a sociace ze čt.yř 

svazů a k t omu často j eš tě pro směsi těchto a sociací a svazů ; použití tohoto jméma se tudíž s tává 
příčinou s t á lých omylú. 

Článek 3 7 

Jméno asociace a subasociace musí být zamítnuto, je-li typový snímek, 
na němž je založeno, tak neúplný nebo komplexní, že jeho zařazení do ně
které z dnes rozlišovaných asociací nebo subasociací se zdá nemožné (nomen 
dubium) (viz též ČL 16). 

Článek 3 8 

Jméno syntaxonu vyššího ranku než asociace musí být zamítnuto jako 
nomen dubium, je-li jméno nejblíže nižšího syntaxonu, který je typizuje, 
nomen dubium. 
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Článek 39 

Při zamítnutí jména je nutno přijmout nejbližší mladší jméno odpovída· 
jící pravidlům. Není-li takové jméno k dispozici, musí být utvořeno nové 
jméno. Nové jméno zveřejněné jako výslovná náhrada (nomen novum) za 
jméno zamítnuté na základě Čl. 31-36 má týž typ jako zamítnuté jméno. 
V otázkách priority je rozhodující datum, kdy bylo platně zveřejněno nomen 
novum. Nomen novum má před svou autorskou citací vloženu původní 
autorskou citaci v závorkách. 

_Je-li nové jméno zveřejněno jako výslovná náhrada za nomen dubium 
(Cl. 37 - 38), musí být založeno na novém typu a nepředstavuje žádné nomen 
novum, nýbrž jméno nového syntaxonu. 

Příklad: Jmén o F a.getum sudeticu m PREIS 1938 musí být zamítnuto podle Čl. 34; nejbližší 
mladší jméno pro tuto a sociaci, které odpovídá pravidlům, je Dentm·io enneaphylli-Fagetum 
0BERD . ex W. e t A. MATUSZKIE\vrc z 1960 (Acta Soc. Bo1j . Polon., 29 : 523, 'Dentnrio enneaphyl
lidi s-F agetum 0BERDORFE R 1947 ' (erroro, r ecte 1957) - jméno 'DentCtrio enneaphyll frhs -Fage
tum' n ebylo Oberrl.orfo rem plat.ně publikováno (viz Čl. 3a), bylo však validizováno v\' . e t A. Ma 
t uszkie wiczovými (l. c.) . 

Doporučení 3 9A 

Nikdo by neměl uveřejnit nomen novum pro mladší homonymum, jehož 
autor ještě žije, aniž by jej předem informoval o homonymii a dal mu tak 
možnost uveřejnit nomen novum. 

Kapitola 8. Oprava jmen 

Článek 40 

Původní tvar jména5) _musí být ponechán, pokud není nutno provést 
opravu podle ustanovení Cl. 41-45. 

Poznámka: Toto ustanovení neomezuje dovolení připojit druhová epiteta 
podle Doporučení lOD. 
_ Při opravě jména zůstávají typ a autorská citace vždy zachovány (viz 
Cl. 48). Jako datum opraveného jména platí v otázkách priority vždy datum 
původního jména. 

Článek 41 

Ortografické opravy: Jméno syntaxonu musí být opraveno, 
a) jsou-li jména taxonů v něm obsažená ortograficky nesprávná; 

Příklad: Jméno F estucion vallesiacae KLIKA 1931 (Beih. Bot. Centralbl. , 47 /2: 367) mus í 
být opraveno na F estucion valesiacae KLIKA 1931. 

b) neodpovídá-li _ortografickým pravidlům pro tvoření jmen syntaxonů 
obsažených v Cl. 10 (chybný slovní kmen, chybný tvar genitivu, chybná 
nebo chybějící spojovací samohláska, -eto- místo spojovací samohlásky, 
koncovka -ion pro podsva~, koncovka -etales pro třídu, atd.) nebo yyža
duje-li opravu na základě Cl. 12 odstavec 1 věta 2 nebo na základě Cl. 14 
odstavec 1 a 2. 

5) V tomto Kódu so výraz 'původ.ní jméno' příp. ' původní tvar jména' vztahuje na tvar 
jména použitý při prvním platném zvefojnění jména. 
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Příklady: Tyto opravy jsou např. nutné: assooiation 8. Carex buxbaumii IssLER 1932 (Les 
Prairies non Fumées .. „ Colmar, p. 14) na Caricetum buxbaumii IssLER 1932, Sparganium 
angustifolium ·Sphagnum obesum-A ss. TuxEN 1937 (Mitt. Flor. -soz. Arb.-Gem. Niedersachsen, 
3 : 43) na Spargrinio angustijolii-Sphagnetum obesi T uxEN 1937, Ericetum tetralicis Subass. v. 
Succisa p ratensis T uxEN 1937 (1. c. p. 11 2) na Ericetum tetralici s succisetosum pratensis T uxEN 
1937, Seslerio-Semµervi retum B EGER 1922 (Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubiindens, 1921 až 
1922 : 11 2, separ.) na Sesler-io-Garicetum sempervirentis B EGER 1922, P ersonato-Petasitetum 
OBERDO.RFER 1957 (Siiddeu tsche P fla nzenges., ,Jena, p. 201) na Carduo personatae-Pet~sitetum 
0BERDOHFER 1957, Rhodoreto-Vaccinietnm mugetosum BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET, SISSINGH et 
VLin:GER 1939 (Prodr. 6, p. 40) na Rhndodendro-l'accinietum pinetosum mugo B R.-BL. in BRAUN· 
BLANQUET, SrssrNGH et VLIEGER 1~39 , Carpinetion I ssLER 1931 (Bull. Soc. Bot. France, 73 
(1 926), Sess. Extraord. p . 83) na CarrJ'inion I ssLER 1931, Molinieto -Arrhenatheretale.s TtTXEN 1937 
(I. c. p . 73) na Molinio-Arrhenatheretea T UXEN 1937, Convolvuletalia sep,ii TitxE:-.r 1950 (Mitt . 
Flor. -soz. Arb. -Gem. , NF. 2 : 160) ua Convolvitletalia sepium TuxEN 1950. 

c) je-li část jména (s výjimkou autorské citace) uvedena v závorkách; zá
vorky nutno vypustit. 
Přík lad : Jméno D eschampsio-Bromettt m (racemosi ) 0BERDORFER 1957 (Siiddeutsche P flan

zenge:::i„ J ena, p. 191) se opraví na TJeschapmsio-Brometum racemosi 0BERDORFER 1957 . 

Článek 42 

Nomina inversa: Není-li jméno utvořeno podle Doporučení lOC může být 
Nomenklatorické komisi navrženo opravit [v něm] pořadí jmen taxonů. 
Komise o tom rozhodne a uveřejní jméno opravené inverzí (nomen inversum). 

Článek 43 

Opravy podmíněné taxonomickými omyly: Jméno syntaxonu musí být 
úpraveno, může-li být prokázáno, že spočívá na chybném určení taxonu(ů) 
poskytujícího jméno, tj. že je utvofono ze jména taxonu, který se nevysky
toval ve snímkových plochách originální diagnózy v době zhotovení snímků. 
K chybnému určení ve smyslu tohoto článku dochází i tehdy, použil-li autor 
jména syntaxonu chybné jméno taxonu proto, že toto jméno bylo v jeho 
taxonomické určovací literatuře použito v chybném smyslu (tj. nikoliv v sou
hlase s nomenklatorickým typem jména taxonu). 

Článek 44 

Opravy podmíněné homonymií jmen taxonů: Jméno syntaxonu musí být 
opraveno, je-li odvozeno ze jména taxonu zavrženého jako mladší homo
nymum. Při opravě nutno použít nehomonymní jméno téhož taxonu. Je-li 
k dispozici několik nehomonymních jmen taxonu, musí být následována jeho 
první volba. Jsou-li k dispozici pouze taková nehomonymní jména taxonu, 
s nimiž nelze utvořit jméno syntaxonu odpovídající všem ostatním pravidlům, 
musí být pro daný syntaxon utvořeno nomen novum (viz ČL 39) podle jiného 
taxonu. 

Pi-íklad: Jméno Isoěto 8etacei-Peplidetum hispidulne BR. -BL. 1936 (Bull. Soc. Études Sci . 
Nat. Nimes, 47 (1930- 1935) : 17, separ „ 'ass. a Jsoětes setaceum et Peplis hispidula') je odvozeno 
z druhového jména Isoětes setaceum Bose ex DELILE, kte ré musí být zamítnuto jako mladš í 
homonymum jména Isoětes setaceurn LAM. J elikož je pro tento druh k dispozici pouze jméno 
lsoětes delilei RoTHM. , musí se syntaxon jmenovat správně lsoěto delilei-Peplidetum hispidulae 
BR.-BL. 1936 corr. MORAVEC 1976. ~;r;;;,,.. 

. :: ( ;,:;1 ~ 

Článek 4 5 ·-, rv..~: 

'• " Nomina mutata: J·méno syntaxon tvořené podle jména taxonu, které 
v nejdůležitější taxonomické a floristické literatuře posledních dvaceti let 
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nebylo již používáno nebo bylo citováno jen v synonymice, muze být na
vrženo Nomenklatorické komisi k opravě. Tato komise uveřejní opravené 
jméno (nomen mutatum). 

Kapitola 9. Autorská citaceG) 

Článek 46 

Aby uvedení jména syntaxonu bylo přesné a úplné, musí být [u něho] 
citováno jméno autora (jména autorů), který (kteří) toto jméno poprvé platně 
uveřejnil(i), jakož i rok platného zveřejnění, pokud nedochází k uplatnění 
Čl. 28. 

Doporučení 46A 

Jméno syntaxonu by mělo být v každé publikaci uvedeno alespoň jednou 
s autorskou citací. 

Doporučení 46B 

Autorská citace může být uvedena ve zkrácené formě, pokud zůstane 
zachována jednoznačnost jména. 

Doporučení 460 

Je-li jméno syntaxonu jedním autorem navrženo a spolu s dostatečnou ori
ginální diagnózou poskytnutou jím samotným zveřejněno v práci jiného 
autora, mělo by být jméno autora, který pouze poskytl místo [zveřejnění], 
z bibliografických důvodů uvedeno se slovem 'in' za jménem autortt, jenž 
jméno utvořil a poskytl diagnózu, a před rokem zveřejnění. 

Příklady: Preslietum cervinae BR.-BL. in MooR 1937 (Prodr. 4, I,eiden, p. 23), Alysso-Sed,1:on 
0BERDORFER et TH. MULLER in TH. MULLER 1961 (Beitr. Naturk. Forsch . S\V-Deutschland, 
20 : 116). 

Doporučení 46D 

Je-li jméno syntaxonu jedním autorem navrženo, ale nikoliv platně zve 
řejněno , později však jiným autorem validizováno (tj. platně . zveřejněno 
a prvnímu autoru připsáno), patří k správné autorské citaci jméno validizu
jícího autora. Doporučuje se však připojit jméno prvního autora (bez leto
počtu) se slovem 'ex' před jméno validizujícího autora. 

Příklad: Jméno Triseto-Polygonion bistortae BR.-BL. et TuxEN 1943 (St. Int. Géobot. Médit. 
et Alp., Comm. 84 : 8) bylo zveřejněno jakožto nomen nudum. MARSCHALL (1947 , Die Gold
haferwiesen d. Schweiz, B ern) validizoval toto jméno originální diagnózou p oskytnutou jím sa
motným (charakteristické druhy - I. c. p. 119 a bibliografický odkaz na platně zvefojněné 
jméno asociace podřazené tomuto svazu (Trisetetum flavescentÍ!:1 BEGER 19'.:!2) - I. c. p. 105 až 
106); doporučuje se citovat Triseto -Polygonion bistortae BR. -BL. et T uxEN ex MARSCHAL!, 1947 
a nikoliv jen Triseto-Polygonion bi&tortae MARSCHALL 1947. 

Článek 4 7 

Při změnách ve vymezení syntaxonu jakož i při změnách nebo doplnění 
jeho diagnostických znaků zůstává původní autorská citace zachována, po
kud správné jméno syntaxonu zůstává nezměněno. 

•) Výraz 'autorská citace' se v tomto Kódu vztahuje na uvedení jména autora (autorl't) a 
po něm následujíc ího údaje roku platného zveřejnění jména syntaxonu. 
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Doporučení 47 A 

Je-li změna ve vymezení syntaxonu značná (viz Čl. 24 a 25), mělo by jméno 
autora, který tuto změnu účinně ZV((řejnil (jméno emendátora) a rok změny 
(emendace) být uvedeno po zkratce 'em.' (emendavit) za původní autorskou 
citací. 

Příklad: PIGNATTI (1953, Atti Ist. Bot. Univ., Labor. Crittog., Pavia, Ser. 5, 11 : 206- 213) 
přesunul svaz Magnocaricion W. KooH 1926 z řádu Phragmitetalia W. KocH 1926 do jiného řádu, 
tím změnil vymezení řádu Phragmitetalia tak značně, že by měl být uváděn jako Phragmitetalia 
W. KocH 1926 em. PIGNATTI 1953, pokud je toto pojetí přijímáno. 

Článek 48 

Při ortografické opravě (Čl. 41) se jméno opravujícího autora a rok opravy 
neuvádí. 

Při opravě inverzí (Čl. 42) se za autorskou citací připojí zkratka 'nom. inv.' 
(nomen inversum). 

Při opravě podmíněné taxonomickými omyly (Čl. 43) nebo homonymií 
jmen taxonů (Čl. 44) se za původní autorskou citaci připojí po zkratce ,corr.' 
(correxit) jméno opravujícího autora a rok účinného zveřejnění opravy. 

Při opravě jména utvořeného podle zastaralého jména taxonu (Čl. 45) se 
za autorskou citaci připojí zkratka 'nom. mut.' (nomen mutatum). 

Článek 49 

U jmen uveřejněných jako výslovná náhrada (nomina nova) (viz Čl. 39) 
je nutno před autorskou citaci nového jména vložit původní autorskou citaci 
v závorkách. 

Článek 50 

Při změně postavení subasociace (Čl. 26) je nutno před autorskou citaci 
nové kombinace vložit autorskou citaci původní kombinace v závorkách. Při 
opakované změně postavení je nutno v závorkách uvádět autorskou citaci 
nejstarší kombinace a pouze tuto autorskou citaci. 

Článek 51 

Při změně ranku (Ql. 27) je nutno před autorskou citaci jména v novém 
ranku vložit původní autorskou citaci v závorkách. 

Příklad: Viz u Čl. 27. 

ČÁST III. USTANOVENÍ PRO ZMĚNU KéDU 

Návrhy na doplnění a změnu Kódu je nutno předložit Nomenklatorické 
komisi, která rozhodne o jejich přijetí. 

DODATEK 

Návod k správnému tvoření jmen syntaxonů 

Následující seznamy obsahují slovní kmeny, genitivy a spojovací samo
hlásky důležitých rodových jmen a druhových epitet v tomto pořadí: 
(a) jméno beze změny, 
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(b) slovní kmen, na nějž se připojují koncovky označující rank nebo spojo
vací samohlásky, 

(c) genitiv, jehož znalost je žádoucí pouze u epitet, 
(d) spojovací samohláska, která se připojuje ke slovnímu kmeni. 

Jména jsou seskupena podle koncových písmen (tištěna tučně). U slovních 
kmenú končících na a, e, o nebo u, se tato koncová samohláska (v seznamech 
uvedena v závorkách) vždy vypouští [Festuc(a) - Festuc-ion]. Koncové sa
mohlásky kmene i, ia ~ io se vypouštějí pouze před koncovkou -ion [ Molini(a) 
- Molin-ion]. Bližší viz RAUBCHBRT (1963, Mitt. Flor.-soz. Arb.-Gem., N.F.; 
10 : 232 -249). 

a 

I (a) -a, (b) -(a )-, (c) -ae, (d) -o 
(a) Festuca, (b) F estuc(a)-, (c) Festucae , (d) Fťstuco 
Jména ženského rorlu. 

2 (a) -ma, (b) -mat-, (c) -matis, (d) -o 
(a) Alisma, (b). Alismat-, (c) Alismatis, (d) Alísmato 
Ro<lová jména st.ředního rodu končící na -ma: Asyneuma, Oorema, Onosma, Phyteuma a složená 
jména s: -chromri, -derma, -lemma, -·nema, -phryma, -sperma, -stelma, -stema, -stemma, -stigma, 
-stoma, -tre11ia, atd. 
[Jako jména ženského rodu ke skupině I patří : Oarall·uma, Glechoma, Pscimma, Retama, jakož 
i složená jména s -coma, -gramma, -osma (avšak nikoliv Onosma) a -torna, kromě toho všechna 
adjektivní epiteta končící na -ma a také ta. která jso u složena s -chroma, -derma, atd. (polµ
chroma, holostom.a, microsperma)]. 

b 

3 (a) -b, (b) -b-, (c) -b, (d) -o 
(a) malwleb, (b) rnahaleb-, (o) mahaleb, (d) rn.ahalebo 

c 

4 (a) -c, (b) -c-, \c) -c, (d) -o 
(a) Noslo ·, (b) :lostoc-, (c) Nostoc, (d) Nostoco 

e 

i> (a) -ě , (b) -(a)-, (c) -ěs, (d) -o 
(a ) Silene, (b) Silen(a) -, (c) Silenes, (d) Sileno 
S ubstantivní jména ženského rodu řeckého původu. 
Aloe, Alsine, Andrachne, Androsace, Anemone, Asphodeline, Atragene, Oallitriche, Oalycotome, 
Gardamine, Oassiope, Oatananche, Oerinthe, Ohamaedaphne, Ohamaepeuce, Oistanche, Olo,ome, 
Oolobachne, Orambe, Danae, Daphne, Diplachne, Elatine, Er,iosynaphe, H alimione, Helxine, 
Hierochloě, Hippochaete, Hippophae, Homogyne, Hydrocotyle, Jasione, Leontice, Malope, Neotti
anthe. Obione, Oenanthe, Orobanche, Phryne, Phyllodoce, Pleurochaete, Pleurogyne, Schizachne, 
Statice, T elinc, Tetracme, Triplachne, atd., - alsine, andrachne, aparine, argemone, ;:,hamaejasme, 
chamaesyce, cynocrambe, elatine , helleborine, pnemonanthe, peuce, stoebe. 

6 (a) -e, (b) -i- , (e; ) -is, (d) -i 
(a) Sécale. (b) 8ecali-, (c) Sécal'is , (d) Sécali 
Kromě toho pravá lat inská adjektivní epiteta: tvary středního rodu skupin 34 a 58 (acre, arvense, 
atd .). 

7 (a) -e, (b) -(e) -, (o) -e, (d) -o 
(a) Oakile , (b) Orikil(e)-, (c) Oalcile, (d) On.kilo 
Nesklonná jména: Oakile, - gale. 

8 (a) -ae, (c) -ae, (d) -
Genitivy slov končících na -a ; pouze epiteta. 
clavenae, cornucopiae, jankae, nathaliae, pontederae, salv,iae, tatrae, atd. 
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h 

9 (a) -h, (b) -h-, (c) -h, (d) -o 
(a) Ceterach, (b) Ceterach-, (c) Ceterach, (d) Oeteracho 
Nesklonná jména: Ceterach, - turbith. 

IO (a) -i, (b) -i-, (c) -i , (d) -o 
(a) Thlaspi, (b) Thlaspi-, (c) Thlaspi , (d) Thlaspio 
Nesklonná jména : Alhagi, Ammi, Muscari, Seseli, 11hlaspi , - alkekengi, corvi , chein :, genipi, 
jonthlaspi , kali . 

11 (a) -i, (c) -i, (d) -
Genitivy slov končících na -us n ebo -um; pouze epít.eta. 
aconiti, breynei, dillenii, fleischeri, gerard,ii , halleri, imperati, manescavi, motthioli, myconi, oxy
cedri, palinuri, parnassi, prunastri, seelosii, serpentini, tabernaemontani, teucrii, t}wpsi, tornabeni, 
triu,mf ettii, va lerandi, villar1:i, atd. 

12 (a) -l , (b) -l- , (c) -lis, (d) -i 
(a) exul, (b) exul-, (c) éxulis, (d) éxuli 

13 (a) -l, (b) -l-, (c) -l, (d) -o 
(a) m etel, (b) metel-, (c) metel, (d) metelo 
Nesklonná jmé11a: Uaso1tl, - metel. 

m 

14 (a ) -m, (b) -m- , (c) -m, (d) -o 
(a) raetam , (b) raetam-, (c) raetam, (d) raetamo 

15 (a) -um, (b) -(o)-, (c) -i, (d) -o 
(a) Polygonum, (b) Polygon(o)-, (c) Polygom:, (d) Polygono 
Jména končící na -um, [s výjimkou epitet skupiny 16] . 

16 (a) -um, (c) -um, (d) -
Genitivní tvary množného čísla (pouze epite ta) končící na: 
-orum: apricorum, carthusianorum, deorum, desertorum, dumetorum, e1·icet01·um, lucorum, murorum, 
tectorum, tinctorum , verlotiorum, atd. [Jako n orninatiYy k<' skupíně 15 pati'í: cneórum, (in )decorum, 
(in)odorum]. 
- ď.rum: cataractarum, jossarum, offfrinarum, [cámmarum - 15]; 
-ium: avium, sepium; [Jako nominativy ke skupině 15 patH: absinth,ium, aegyptium, brutium, 
chironiu.m. cynapium, dolopium, ephippium , gnidiwn, helenium, hymett1:um, lydiurn, orontium, 
ostruthium, polium, polyceratium, pulegium, sph.ondylú11m, strumariurn, struthiurn, tinctorium, 
tragium, tripolium] ; 
-um: bávarum, jullonivrn, lapponum, léporum, némorum, oreadum, segetum; [Jako nominativy 
ke skupině l 5 patří: alypum, apulurn, colabrum, colonum, ischaemum, thessalum, trionum, ve-
netum ]. · 

n 

17 (a) -ěn , (b), -ěn-, (c), -ěnis, (d) -o 
(a) macrosolen, (b) mcicťosolen-, (c) macrosolénis, (d) macrosolé110 
Složená jména. s -lichen, -pyren, -solen, -splen. 

18 (a) - ěn, (b) -in-, (c) -inis, (d) -i 
(a) Cyclamen, (b) Cyclamin-, (c) Cyclcíminis, (d) Cyclámini 

19 (a) -n. (b) -n -. (c) -n, (d) -o 
(a) behen, (b) behen-, (c) behen, (d) beheno 

20 (a) -in, (b) -in-, (c) -ínis, (d) -o 
(a) Triglochin, (b) 'l'riglochin-, (c) 'l'rigloch inis , (d) Triglochíno 
Složená jména s -glochin (argyrogloch in, m1:croglochin, atd.). 

21 (a) -on, (b) -(o)-, (c) -i, (d) -o 
(a) Onopordon, (b) Onopord(o)-, (c) Onopordi , (d) Onopordo 
Jména stfodního rodu fockého původu a s řeckou nominat.ivní koncovkou. 
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Abutilon, Acantholimon, Acroptilon, Agropyron, Aizoon, Asterolinon, Ohamaenerion, OhiodectOfl., 
Oratoneuron, Echinopsilon, Eriocaulon, Galeobdolon, Goniolimon, Helictotrichon, Lycoperdon, 
Myosoton, Phagnalon, Rhizocarpon, Rhododendron, atd. - aizoon, dactylon, galeobdolon, lino
phyllon. 
Rovněž tvary středního rodu u adjektiv končících na -os [- 67]. 

22 (a) -on, (b) -on-, (c) -onis, (d) -o 
(a) Ohrysopogon, (b) Ohrysopogon-, (c) Ohrysopogónis, (d) Ohrysopogóno 
Oroton, Endymion, S1:son . :Složená jmé na s -chiton, -codon, -croton, -mecon, -pogon, -siphon. 

23 (a) -on-, (b) -on-, (c) -onis, (d) -o 
(a) Ootyledon, (b) Ootyledon-, (c) Ootylédonis, (d) Ootylédono 
Složená jména s -geton, -geiton, -giton, -pepon, -stemon. 
Místo slovního kmene Potnmogeton- je nutno použít zkrácenou formu Potam- (Čl. 10). 

24 (a) -on, (b) -ont-, (c) -ontis, (d) -o 
(a) Erigeron, (b) Erigeront-, (c) Erigeróntis, (d) Erigerónto 
Složená jména s -dracon, -geron, -odon; A nomodon, Oeratodon, Oynodon, Didymodon, Leontodon, 
Tetra.plodon, Zygodon, -- anodon, trachyodon, atrl. 

25 (a) -on, (b) -on-, (c) -on, (d) -o 
(a.) martagon, (b) rnartagon -, (c) martagon, (d) martagono 

o 

26 (a) -o, (b) -in , (c) -f.nis, (d) -i 
(a) Plantago, (b) Plantagin-, (c) Plantáginis, (d) Plantágini 
Jména s koncovkami -éi.go, -ígo, -1/,go, -edo : Borago, Erucago, Ferulago, Filago, Medicago, Mucilago, 
Plumbago, Solidago, Tussilago, Ustilago, - erucago,fabago, gi thago, W iago, selago, tri~·ago; F'ttligo, 
Rubigo; Albugo, Asperugo, 1lfollugo; Uredo, - mucedo. [Ootyledo - 23, unedo - 27]. Kromě 
toho Arundo. 

27 (a) -o, (b) -on-, (c) -onis, (d) -i 
(a) Senecio, (b) S enecion-, (c) Senec-iónis, (d) S enecióni 
Senecio, - irio, larici o, morio, pum.ilio, unedo. 

28 (a) -ó, (b) -on- , (c) -oni.'3, (d) -o 
(a) pepo, (b) pepon-, (c) péponis, (d) p épono 
melopepo, pepo. 

29 (a) -ó, (b) -(u) -, (c) -ii.a, (d) -o 
(a) Oalypso, (b) Oalyps(u), (c) Oalypsu8, (d) Oalypso 

30 (a) -o, (c) -o, (d) -
Nesklonná jména: Nelumbo, - farnetto, frainetto, mugo, negundo, perado, pinsapo, ritro, stefco. 

r 

31 (a) -ar, (b) -ar-, (c) -ar, (d) -o 
(a) Nuphar, (b) Nuphar-, (c) Nuphar, (d) Nupharo 

32 (a) -ěr, (b) -ěr(o)-, (c) -ěri, (d) -o 
(a) asper, (b) asper(o)-, (c) ásperi, (d) áspero 
asper, gibber, tener; složená jména s -Jer nebo -ger: baccifer, b1tlbifer, prolifer; laniger, pubiger, 
aetiger, squamiger, atd. 

33 (a) -ěr, (b) -(o)-, (c) -ri, (d) -o 
(a) Ootoneaster, (b) Ootoneastr(o)-, (c) Ootoneastri, (d) Ootoneastro 
Pravá latinská adjektiva: afer, ater, calaber, integer, macer, niger, pttlcher, ruber, acabe1", triqueter. 
Rovněž Oleander, jakož i jména. končící na -aster (maskulinní tvar latinské přípony -astro-: 
Gotoneaster, cacaliaster, lupinaster, oleaster, pinaster, pyraster, atd. [viz však skupinu 36]). 

34 (a) -ěr, (b) -ri-, (c) -ris, (d) -
(a) alpester, (b) alpestri-, (c) alpestris, (d) alpestri 
acer, alpester, campester, lacuster, paluster, rupester', sylvester, terrester. 

35 (a.) - ěr, (b) -ěr-, (o) -ěris, (d) -i 
(a.) Acer, (b) Acer-, (c) Áceris, (d) Ácer,i 
Acer, Cicer, T,aser, Papaver, S ·iler, Siser, Tuber, - cicer, hydrnpiper, pseudosuber, siler, 8Uber. 
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36 (a) -er, (b) -ěr-, (c) -ěris, (d) -o 
(a) Aster, (b) Aster-,(c) Á steris, (d) Astero 
Složená jména s -aster [hvězda] (Geaster, atrl. [viz však skupinu 33]) nebo -gaster. 

37 (a) -er, (b) -er-, (c) -eris, (d) -o 
(a) dasycrater, (b) dasycrater-, (c) dasycratéris, (d) dasycratéro 
Složená jména s -crater. 

38 (a) -er, (b) -cr-, (c) -er, (d) -o 
(a) Amelanchier, (b) Amelanchier-, (c) Amelanchier, (d) Amelanchiero 

39 (a) -or, (b) -ór-, (c) -oris, (d) -i 
(a) minor, (b) minor-, (c) minóris, (d) minóri 
Latinské komparativy (elatior, excelsior, major, atd.); složená jména s -color; „nomina agentis" 
mužského rodu: globator, necator, atd.; Mucor. 

40 (a) -11r, (b) -or-, (c) -or,is, (<l) -i 
(a) robur, (b) robor-, (o) róboris, (d) róbor'Í 

s 

41 (a) -as, (b) -dd-, (c) -ddis, (d) -o 
(a) Najas, (b) Najad-, (c) Nájadis, (d) Nájado 
Asclepici.~, Bunias, Dryas, Haloscias, Notothylas, Oreas, Serapias, - achras, rhneas, stoechas. 

42 (a) -ás, (b) -át-, (c) -átis, (d) -o 
(a) Aceras, (b) Acerat-, (c) Acerátis, (d) Aceráto 
Složená jména s -ceras: Notoceras, Octodiceraa, - leptoceras, orthoceras, atd. 

43 (a) -as, (b) -ant -, (c) -antis, (d) -o 
(a) gigas, (b) gigant-, (c) gigántis, (d) gigánto 
elephas, gigas. 

44 (a) -ás, (b) -dri -, (d) -ťíris, (d) -
(a) mas, (b) rnari-, (c) maris, (d) mari 

45 (a) -éis, (b) -(a)-, (c) -ae, (d) -o 
(a) cyparissias, (b) cyparissi(a)-, (c) cypa'l'issiae, (d) cyparissio 
Micrasterias, - asterias, characias, paralias. 

46 (a) -as, (b) -as-, (c) -os, (d) -o 
(a)fenas, (b)fenas-, (c)fenas, (d)fenaso 

47 (a) -es, (b) - , (c) -is, (d) -o 
(a) lsoetes, (b) Isoet-, (c) Isoetis, (d) Isoeto 
Složená jména s -anthes, -genes, -idea, -styles: Achyranthes, Aphyllanthes, Cheilanthes, Menyanthts , 
Prenanthes, Spiranthes, Trochiscanthes; Cleistogenes, arectogenes; Alyssoides, Buglossoidea, 
Nymphoides, - ranunculoides, atd.; Adenostyles. Jména s příponou -ódes: Omphalodes, - athe
rodes, botryodes, elodes, gnaphalodes, phryganodes, physalodes, sphecodes, atd.; Aphanes, - eris1-
thales, pardalfonches, trichomanes. 

48 (a) -es, (b) -(a)-, (c) -ae, (d) -o 
(a) Phragmites, (b) Phragmit(a)-, (c) Phragmitae, (d) Phragmito 
Jména s řeckou maskulinní koncovkou -ites : Galactites, Odontites, Petasitea, Trametea, - arach
nites, hesperites, myrsinite.cr, onites, otites, p8eudo-phragmites, tridactylitea; Stratiotea, - cephalotu, 
helonastes. 

49 (a) -ěs, {b) -ět-, (c) -ětis, (d) -i 
(a) Ab,ies, (b) Abiet-, (c) Abíetis, (d) Abíeti 

50 (a) -ěs, (b) -et-, (c) -etis, (d) -o 
(a) Baeomyces, (b) Baeomycet-, (o) Baeomycétis, (d) Baeomycéto 
Složená jména s -myces. 

51 (a) -ěs, (b) -ět-, (c) -ětis, (d) -i 
(a) tcres, (b) teret -, (c) téretis, (d) téreti 

52 (a) -ěs, (b) -ěd - , (c) -Mis, (d) -i 
(a) longipes, (b) longiped-, (c) longípedia, (d) longípedi 
Složená jména s -pes [noha] (brevipes, crasaipes, atd.). 
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63 (a) -ě3, (b) -U-, (c) -Uis, (<l) -i 
(a) Fomu, (b) Fomit-, (c) Fómitis, (d) Fómiti 
Složená jména se -stipes (longistipes , atd.). 

64 (a) -és, (c) -ěs, (d) -
Genitivy slov končících w 1 -e; pouze epiteta. 
anemonu, carda.mines, atd. 

65 (a ) -e3, (b) -e3-, (c) -es, (d) -o 
(a) Ribes, (b) R ibes-, (c) Ribes, (d) R ibeso 
66 (a) -is, (b) -i-, (c) -is, (d) -o 
(a) Agrostis, (b) Agrosti-, (c) Agrostis, (d) Agrostio 
Substantiva s řeckými kmeny končícími na -i . Slvžená jména s -agrostis, -basis, -cysti:s, -opsis, 
-ta.-r;is: Anabasis, Anagyris, Arabidopsis, Atraphaxis, Calarnagrostis, Oannabis, Cardaminopsis, Co
„is, Crypsis, Diplotaxis, Echinocystis, Eragrostis, Galeopsis, Lycopsis , Magydaris, lrla lo.r,is, Meco
tiopsis, Melittis, M etabasis, Notobasis, Osyris, Oryzopsis, Rhynchosinapis, Sinapis, Sparass1:s, 
- calamagrost·is, coris, eragrostis, linosyris. 

57 (a ) -is , (b) -id-, (c) -idis, (d) -o 
(a) Phalaris, (b) Phalarid- , (c) Phaláridis, (d) Phalárido 
Jména s k meny končícími na -d ; převážně rodová jména a substantivní epiteta řeckého původu. 
Složená. jména s -aspis, -blepharis, -callis , -cephalís, -cuspis, -glottis, -gra.phis, -lepis , -mer'1;s, 
-orchis, -otis, -peltis, -phlyctis, -pholis, -pteris, -pyxis, -rhachis, r(h)apis, -seris, -stylis, -tropis; 
jména s příponami -itis n ebo -otis ; kromě toho adjektivní složená jména s -aspis, -cuspis, -lepis, 
-peltis, -pteris, (tetra.spis, rubricnspis, homolepis, triplcris, atd.). 
Adonis, Ana.camptis, Anagallis, Anthemis, Anthyllis, Aposeris, Arabis, Arnoscris, Atractylis, 
Atropis, Berberis, Caucalis, Celtis, Oercis, Chamorchis, Chartolepis, Clemat,is, Coptis, Coryclalis , 
Oystvpteris, Dactylis, Dactylorchis, D ichostylis, D iotis, Dryoptcris, Drypis, Epipnctis, Eranthi8, 
Fimbristylis, Oeopyxis, Grammitis, H alopeplis, H cdypnois , H emerocallis, H esperis, Hippu,r1'.s , 
Hypochoer,is, lberis, lonaspis, Iris, l satis, Isolepis, L agoseris, Lagotis, L epidotis, Leucorchis, 
Libanotis, L ipnris, Lotononis, Lychnis, Microstylis, .Mycelis, Myosoti s, Myrrhis, Onobrychis, Ono
nis, Orchis, Ormenis, Oxalis, Oxytropis, Parapholis , Paris, P eplis, Petrocallis, P etrocoptis, Phalaris, 
Philonotis, Phlomis, Phlyctis , Phylli tis, Physa.li s, Picris, Pteri s, Ptychotis, Sideritis, Simethis, 
S tictis, T etradiclis, Tetraphis, Tolpis, Tori li s, atd. ., - aethiopis, caucal1'.s, cerris, chamaeiris, 
clematitis, colocynthis, dryopteris, epiglottis, epipactis, hemionitis, hypocistis, lathyris, libunotis, 
lonchitis, lychnitis, meleagris, myosotis, oxyglotti s, peplis , picris, psammitis, scorodotis, zygú1. 

58 (a) -is, (b) -i-, (c ) -is, (d) -
(a) Trientalis, (b) Trientali-, (c) Trientalis, (d) Tricntali 
Pravá lat,iusk á slova končící na -is· [nikoliv adj ektivní složen á jména feckého ptivodu uvedená 
u skupiny 57], složená jména s -caulis, -collis, -cornis, -culmis, ~formis, -glumis, -nervis, -retis, 
-rostris, jména končící na -alis , -aris, -ensis, -estris, -ilis, -ilis, -ustris. 
Digi talis, Fontinalis, Mercurialis, P edicularis, Physocaulis, 'l'rie1.talis, Vi tis, - victoria.lis; 
nivalis, vulgaris, pratensis, campestris, húmilis, gentí li:s, palustris, atd . ; acris, ciffinis, agrestis, 
biennis, brevis, communis, dulcis, edulis, grandis, inermis, laevis, mitis, mollis, perennis, suat1is, 
tenuis, tristis, turpis, viridis, atd. · 

59 (a ) -is, (b) -id-, (c) -idis, (d) -i 
(a) Bellis, (b) Bellid-, (c) B éllidis, (d) B éllidi 

60 (a) -is, (b) -it- , (c) -itis , (d) -o 
(a) Hydrocharis, (b) Hydrocharit-, (c) Hydrochtiri tis, (d) Hydrochári to 
Složená jména s -charis. 

61 (a) -is, (b) -1d-, (c) -idis, (d) -o 
(a) Grepis, (b) Crepid- , (c) Crepídis, (d) Crepído 
Složená jména s -cnemis (Halimocnemis ) nebo -crepis (Hippocrepis). 

62 (a) -is, (b) -ín-, (c ) -inis, (d) -o 
(a) Stenactis, (b) S tenactin-, (c) Stenactinis, (d) Stenactíno 
Složená jmén a s -actis. 

63 (a) -is, (b) -ěr-, (c) -ěris, (d) -i 
(a) Gucumis, (b) Gucumer-, (c ) Cucúmeris , (d) Cucúmeri 

64 (a ) -1.s, (c) -is, (d) -
Geni tiv.v; pouze epitet.a: abi<'tis, ajacis, apollinis, carduelis, dioscorid,is, joannis, orphanidis, 
ottonis, peisonis, picridis, trichomanis, veris, atd. 
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65 (a) -n„, (b) -nt-, (c) -ntis, (d) .i 
(a) Bidens, (b) Bident-, (c) Bidentis, (d) Bidenti 
Lens; - ingens. Složená jména s -dens nebo -frons [strana] (Rubus b·ifrons, [ jrons = listí - 661); 
participia končící na -ans nebo -ens (Impatiens, - ambigens, canescen.s, cauiescens, decipiens, 
elegans, hians, natans, repens, sernpervirens, stans, atd.; [nefrens - 66)). 

66 (a) -ns, (b) -nd-, (c) -nd?°s, (d) „i 
(a) Jugla.ns, (b) Jugland-, (c) Juglándis, (d) Juglándi 
Složená jména s -frons [listí] (a,lbifrons, latifrons, t:ttd., [frons = strana - 65]); nefrens. 

67 (a) -os, (b) -(o)- , (c) -i, (d) ·O 

(a) oxycoccos, (b) ox ycocc(o)-, (c) oxycocci, (d) oxycocco 
Jména mužského a ženského rodu fockého původu a s fockou nominativní koncovkou . Acinos, 
Apios, Arctostaphylos, Syrnphon:carpos, atd., - acinos, calomelanos , eleognos, ep'igejos, atd.; 
složená jména s -caulos, -clados, -phyllos, -stachyos, -uros, atd. 

68 (a) -ós, (b) -ót- , (c) -ót1:s, (d) -o 
(a) Anthoce.ros, (b) Anthoce.rot-, (c) Anthvcerótis, (cl) Anthoceróto 
Složená jména s -ceros; anacampseros. 

69 (a) -ěps, (b) -1'.p-, (c) -i pis, (d) -i 
(a) princeps, (b) princip-, (c) príncipis, (d) príncipi 

70 (a.) -ěps, (b) -ipit-, (c) -ipitís, (d) -i 
(a) anceps, (b) ancioit-, (c) anclpitis, (d) ancípiti 
Složená jména s -ceps (pouze ve významu -hlavý) : Claviceps, Cordyceps; - anceps, biceps, curli
ceps, multiceps, oviceps, atd. [princeps - 69]. 

71 (a) -óps, (b) -óp-, (c) -opis, (d) -o 
(a) Aegilops, (b) Aegilop-, (c) A egilópis, (cl) Aegilópo 
Aegilops, Chamaerops; kromě toho složená jména s -ops (-oký): Echinops, - cyclops, cunopt~, 
glaucops, li thops, melanops, atd. 

72 (a) -tips, (b) -op-, (c) -opis , (d) -i 
(a) inops, (b) inop·, (c) ínopis, (d) ínopi 

73 (a) -ns, (b) · (o)- , (c) -i, (d) -o 
(a) Scleranthus, (b) Sclernath(o)-, (c) Scleranthi, (d) 8clerantho 
Většina jmen kon<':·ících na -us. 

74 (a) -ůs, (b) -or., (c) -or'is, (d) -1: 
(a) minus, (b) minor-, (c) minóris, (d) rninúr·i 
Tvary středního rodu latinských komparativů [- 39]. 

75 (a) -u.s, (b) -ód- , (c) -odis, (d) .o 
(a) Coronopus, (d) Coronopod-, (c) Ooronópodis, (d) OoronópodQ 
Složená jména s -pus [noha]: Aleuropus, Carnpylopus, Lycopus, Micro7ms, Ornithopus, Plagiopus, 
Rhizopus, Sphenopus, Streptop'us, - eriopu~. lagopu~, atd. [Hyssopus, Priapus - 73]. 

76 (a) -ús, (b) -o-, (c) -o-ls, (d) .o 
(a) Rhus, (b) Rho-, (c) Rh,ois, (d) Rhoo 

77 (a) -iís, (b) -(u) -, (c) -11,s, (d) -o 
(a) Quercus, (b) Qu.erc(u) -, (c) Quercus, (d) tjuerco 

78 (a) -ús, (b) -ont-, (c) -ontis, (d) -o 
(a) Anodus, (b) Anodont- , (c) Anodúntis, (d) Anodónto 
Složená jména s -odus [zub] (Anodus, Brachyodus, Polyodus). 

7H (a.) -ys, (b) -y-, (c) -yos, (d) -o 
(a) Stachys, (b) Stachy-, (c) Stáchyos, (d) Stáchyo 
Složená jména s -botrys, -oxys, -stachys: Cachrys, Halidr!}8, Ophrys, Phorcys, - botrys, chamaed,.Ys, 
hypopitys. 

80 (a) -ys, (b) -yth-, (c) -ythis, (d) -o 
(a) Rhynchocorys, (b) Rhynchocoryth-, (c) Rhynchocórythis, (d) Rhynchocórytho 
Složená jména 8 -corys. 

81 (a) -ys, (b) -yd-, (c) ·ydis, (d) -o 
(a) heterochlámys, (b) heterochlamyd-, (c) heterochlámydis, (d) heterochlámydo 
Složená. jmP-nft s -chlamys. 
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82 (a) -t, (b) -t-, (c) -t, (d) -o 
(a) tetrahit, (b) tetrahit-, (c) tetrahit , (d) tetrahi to 
Nesklonná jména: spicant, tetrahi:t. 

u 

83 (a) -u, (b) -(u) -, (c) -lt8, (d) -o 
(a) longicornu, (b) longicorn(u )-, (c) long·icornus, (d) longicorno 
Složená jména s -cornu . 

X 

84 (a) -dx, (b) -de-, (c) -Mís, (d) -o 
(a) Smilax, (b) Smilac-, (c) Smilacis, (d) Sm,ilaco 
Složená jména. s -prmax, (Opopana:r, atd.); E 1Jcix, Leptoplax, Styrcix, - doni1x , prmax, scolopax. 

85 (a) -ax , (b) -iic-, (c) -r'J.cis, (rl) -i 
(a) tenax, (b) tenac-, (c) tenácis, (d) tenáci 
fallax , f ercix, fugax, tenax . 

86 (a) - ěx , (b) -fo-, (c) -ici8, (d) -1; 
(a) Ca·rex, (b) Caric-, (c) Cáricis, (d) Cárici 
Atriplex, /Emex, Ilex, Irpex, Rumex, Ulex , V#ex , - frutex, i lex , imbrex, mu.rex; složená jména 
s -plex (simplex, duplex, triplex, at;d.). 

87 (a) -ix, (b) -fo.. (c) -icis, (d) -'i 
(a) Salix, (b) Sahc-, (c) Sálicis, (d) Sál ici 
Larix, - natr·ix ; složená jména s -calix (eriocalix, atd.) nebo -j i li:x. 

88 (a) -i'.x, (b) -k·, (c) -icis, (d ) -o 
(a) tetral·ix, (b) tctralic-, (c) tetráUcis, (d) tetrálico 
helix, histrix , hystrix. 

89 (a) -ix, (b) -fo-, (c) -icis, (d) -·i 
(a) Tamarix, (b) T amaric-, (c) Tamarícis, (d) 1'amaríci 
Rovněž „ nomina agentis" v tval'ech ženského rodu [- 39]: cunctatrix, atd. 

90 (a) -ix, (d) -ic-, (c) -ic'ís, (d) -o 
(a) Scandix , (b) Scandic-, (c) ScandíC'is, (<l) Scandíco 
Phoenix; složená jména se -spadá. 

91 (a) -ix, (b) -ich-, (c) -ichis, (d) -o 
(a) Ulothrix , (b) Ulotn:ch-, (c) Ulótrichis, (d) Ulótricho 
Bložená jména s -thrix; změna th a t ! 
Cladothrix; - calli thrix, sphaerothrix , atd. 

92 (a) -nx, (b) -ng-, (c) -ngis, (J) -o 
(a) macrosyrinx, (b) macrosyring-, (c) macrnsyríngis, (d) macťosyríngo 
Složená jména s -pharynx, -salpin-:i:, -ayrinx. 

93 (a ) -óx, (b) -oc-, (c) -óds, (d) -i 
(a) f erox, (b) f eroc-, (c) Jerócis, (d) f eróci 
ferox , volvox. 

94 (a) -ox, (b) -oc- , (c) -ocis, (d) -i 
(a) praecox, (b) praecoc-, (c) praécocia, (d) praécoci 

95 (a) -aux, (b) -auc-, (c) -aucia, (d) -o 
(a) Glaux, (b) Glauc -, (c) Glaucia, (d) Olauco 

96 (a) -yx, (b) -yc-, (c) -:Ycia, (d) -o 
(a) microcalyx, (b) microcalyc -, (c) microcályc,ia, (d) microcályco 
Složená jmóna s -calyx (Geocalyx, atd.). 

97 (a) -yx, (b) -ych -, (c) -ychis, (d) -o 
(a) megalonyx, (b) megalonych -. (c) megalónychis, (d) megalJnycho 
S ložená jména s -onyx. 
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98 (a.) -yx, (b) -yg-, (c) -ygis, (d) -o 
(a) Pompholyx, (b) Pompholyg-, (c) Pomphólygis, (d) Pomphólygo 
Složená jména. s -pteryx. 

99 (a) -y, (b) -y-, (c) -yos, (d) -o 
(a) moly, (b) moly-, (c) mólyos, (d) mólyo 
chamaemoly, moly. 

Nepravá složená jména 

Epiteta složená ze dvou slov (pfodní a zadní části) spojených rozdělovacím znaménkem. 
V následujících seznamech je uveden pouze genitiv. Spojovací samohláska se řídí podle zadní 

části a je nutno ji vyhledat v seznamech 1- 99; spojovací samohláska je v následujících sezna
mech uvedena pouze u prvního příkladu každé podskupiny. 

100 Obě části se mění. Spojovací samohláska se připojuje pouze k zadní části. 
Substantivum v nominativu + adjektivum v nominativu 
(a) adiantum-nigrum, (c) adianti-nigri, (d) adianti-nigro; 
agnus-castus, agni-casti; anagallis-aquatica, anágallidis-aquaticae; ferrum -equinum f erri-equini; 
ficus-indica, jici -indicae; filixjemina, jilicis-jeminae; fUix -mas, filicis-maris; joenum-graecum, 
foeni-graeci; crista-castrensis, cristae-castrensis; herba-alba, herbae-albae; linum-stellatum, lini -stel
lati; melilotus·coerulea, meliloti-coeruleae; plantago-aquatica, plantáginis-aquaticae; ruta-muraria, 
rutae-mura.riae; sceptrum-carolinum, sceptri-carolini ; spina-alba, spinae-albae; uva-crispa, uvae
crispae,· vitis-idaea, vitis-idaeae. 
Adjektivum v nominativu + substantivum v nominativu 
(a) bella-donna, (c) bellae-donnae, (d) bellae-donno 
bonus-henricus, boni-henrici. 

101 Pouze přední část se mění. Spojovací samohláska chybí. 
Substantivum v nominativu + subs tantivum v genitivu 
(a) barba-jovis, (c) barbae-jovis, (d) barbae-jovis 
bwrsa-pastoris, bursae-pastoris; capillus-veneri.<J, capilli-veneris; caput-feli s, capitis-feli3; capui
-galli, capitis-galli; caput-medusae, capitis-medusae; corona-sancti-stephan i , coronae-sancti-ste
phani; crista-galli, cristae-galli; crus-galli, cruris-gall-i; dens-canis, dentis-ca.nis; flo8-cuculi, floris
-cuculi; flos-jovi8. jloris-jovi8; herba-venti, herbae-venti; morsus-ranae, mors·ús-ranae; nidus-avis, 
nidi-avis; oculw1-christi, oculi-christi; oculus-solis, oculi-solis; pecten-veneris, p éctinis-veneris; 
pea-caprae, pedis-caprae; rapum-genistae, rapi-genista.e; sanguis-christi, sángu.inis-christi; specu
lum-veneris, speculi-veneris; spica-venti, spicae-venti; spina-christi, spinae-christi; umbilicus
-veneris, umbilici-veneris; uva-ursi, uvae-ursi. 

102 Pouze zadní část se mění. Spojovací samohláska se př-ipojuje pouze k zadní části. 
Substantivum v genitivu + substantivum v nominativu 
(a) coeli-rosa, (c) coeli-rosae, (d) coeli-roso 

103 Beze změny. Spojovací samohláska chybí. Genitivy: bvrisii-reg·is, equi -trojan'i , ferdinand·i
-coburgi, fr'iderici-augusti, laserpitii -sileris, novi-belg·ii, atd. Kromě toho: noli-tangere. 

Došlo 7. února 1977 
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