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communities of the Luční potok valley near Jesenice.) - Preslia, Praha„ 51 : 117-1~8. 

The present paper deals with the vegetation of the Luční potok valley in the we~ tern 
part of Czechoslovakia. The subxerothermic herbaceous vegetation of the southern 
slopes belongs to the association Scabioso-Brachypodietum1 KLIKA 1933. The mesophytfo 
grassland on the northern slopes consists of plant communities of the association 
Phyteumato-Festucetum PASSARGE 1968. Forest plant communities belong to the 
Galio-Carpinetum primuletosum (KLIKA 193:2) Z. NEUH. 1964 and Viscario-Quercetiim 
STóCKER 1965. The hygrophilous vegetation on the banks of the Luční potok brook 
is represented by the association Filipendulo-Geram:etum W. KocH 1926. AU as
sociations are documented by phytocoenological relevés. Gentiana cruciata, Phyteuma 
orbiculare, Rosa gallica and Crepis mollis are reported as phytogeographical important 
taxa. 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice , Československo. 

Podnětem k napsání příspěvku byl nález izolované lokality Gentiana cru
ciata v blízkosti obce Jesenice, asi 20 km západně od Rakovníka, v roce 1967. 
Bližší prozkoumání místa nálezu pÍ'Íneslo zjištění výskytu velmi zajímavých 
společenstev s několika pozoruhodnými druhy, které mají v této oblasti hra
nici svého areálu vúči Jesenické pahorkatině a R akovnické kotlině. 

Údolí Lučního potoka severně až severozápadně obce J esenice probíhá právě hranicí mezi 
minerálně bohatšími horninami (permské a křídové hlinitojílovité usazeniny) v oblasti Panonika 
a oblastí Hercynika tvořenou převážně kyselými typy hornin jako jsou jesenické žuly (cf. DE:MEK 

et al. 1965). Nadmořská výška této oblasti se pohybuje od 400 do 460 m n . rn. Roční srážkový 
průměr dosahuje v n ejbližších stanicích 486 mm (Rakovník) , 525 mm (Žlutice), 455 mm (Pod
bořany), 463 mm (Kryry), 482 mm (Manětín) a průměrná roční teplota vzduchu 7,8 °C (Rakov
ník), 7,0 °C (Žlutice) a 7,6 °C (Podbořany) (VESECKÝ et al. 1961). Z hlediska klimatických oblastí 
náleží studované území do okrsku B1 (mírně t eplý, suchý, s rnfrnou zimou) (VESECKÝ et al. 1958). 

By1o studováno údolí a přilehlé svahy v délce asi 5 km, nejzachovalejší 
společenstva jsou však vytvořena na rnalém území po obou stranách potoka 
v délce asi 2-3 km. Na několika místech vytvář'í potok širší údolí. Územim 
prochází rovněž ln~nice několika mapovacích jednotek (list 3951, 1 : 7 5 000, 
ms., depon. v BU CSAV Prúhonice) . Na východním okraji je vymezena jed
notka kyselých doubrav svazu Qiiercfon robori-petraeae BR.-BL. 1932. Vlastní 
svahy při údolí potoka zaujímají dubohabrové lesy svazu Carpinion betuli 
(MAYER 1937) ŮBERD. 1953, na široké nivě potoka jsou mapovány porosty 
svazu Alno-Padion KNAPP 1942 em. MEDWECKA in l\lATUSZKIEWICZ et BoRo
\VIK 1957 . Severně, již mimo studované území , byly rekonstruovány květ 
naté bučiny svazu Fagion LuQUET 1926 em. PAWLOWSKI 1928. 
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Celá oblast je silně hospodářsky ovlivněna. Terasa potoka je přetvořena 
na pole, svahy na louky. Rovněž velkou část plochy kolem potoka tvořila 
ještě nedávno luční společenstva s dominantními Trollius europaeus, Colchi
cum autumnale a Festuca rubra. Tyto plochy však byly většinou meliorovány 
a přeměněny na pole. Přesto se však v místech, kde potok vytváří jen úzké 
údolí, zachovala přirozená společenstva, která v této tak hospodářsky ovliv
něné krajině mají vysokou hodnotu a o nichž pojednává tento př'íspěvek. 

Do tohoto území, botanicky jen málo prozkoumaného, byly soustředěny rovněž dvě exkurze 
Stfodočeské pobočky ČSBS (cf. HROUDA, KOLBEK et MLAD,:- 1973, ::\ILADÝ 1974). Za pomoc ph 
práci v terénu děkuji dr. F. Mladému, za konzultaci dr. Z. Neuhau,:;lové, CSc. Mechy laskavě 
určila dr. J. Kurková, pedologické rozbory provedla E. Jirousová. Nomenklatura rostlinných 
druhů je pfovážně podle Rothmalera (RoTHMALER et al. 1972), mechů podle Pi1ouse a Dudy 
(PILOUS et DUDA 1960). 

VEGETACE 

Svahy a stráně pokrývají primárně lesní společenstva. Druhotně jsou na 
jižních expozicích vytvořena travnatá xerotermní až semixerot ermní spole
čenstva, která sloužila rovněž jako pastviny. Po upuštění od pastvy zarůstají 
tyto plochy na mnohých místech křovinami. Na severních expozicích jsou 
vytvořeny mezofilnější luční porosty, při potoku jsou na zachovalých místech 
rozšířena společenstva potočních naplavenin. 

Svahy exponované k jihu, které nejsou narušeny zemědělským obhospoda
řováním a přeměněny na pole, ani je nepokrývají lesní společenstva, jsou za
rostlé travinnými společenstvy náležejícími ke svazu Bromion erecti W. KocH 
1926 (= Cirsio-Brachypodion pinnati HADAČ et KLIKA in KLIKA et HADAČ 
1944). Lokalita s bohatým výskytem Gentiana cruciata na malém pahorku 
nad potokem je tvořena prakticky těmito společenstvy. Vtroušeny jsou jed
notlivé keře, nejčastěji zástupci rodů Rosa a Crataegus. Druh Gentiana cru
ciata zde roste hojně v druhově bohatém porostu, který z fytocenologického 
hlediska náleží k asociaci Scabioso ochroleucae-Brachypodieturn pinnati KLIKA 
1933. Z charakteristických druhů asociace jsou přítomny: Brachypodium pin
natum, Carex flacca, Scabiosa ochroleuca, Ononis spinosa, Gentiana criiciata, 
Agrimonia eupatoria, Picris hieracioides, Polygala comosa a další, jak je patrno 
z tabulky 1 (snímek 1 ). Zajímavý je i výskyt druhu Listera ovata. 

Jen o několik metrů níže na svahu je obdobně bohatý porost, v němž se 
jako dominantní druh uplatňuje Calamagrostis epigeios. Takové porosty ozna
čené jako Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati facie s Calamagrostis 
epigeios byly pozorovány i jinde (např. PETŘÍČEK et KoLREK 1976). Tyto po
rosty se liší od typických většinou jen kvantitativním převládnutím Cala
magrostis epigeios, ostatní druhová garnitura společenstva se kvalitativně 
výrazně nijak nemění. Snímek 2 v tabulce 1 tedy náleží k téže asociaci. 
Půdní substrát společenstev tvoř'í permské jílovité nebo až slinité sedi

menty, které jsou pro výskyt společenstev svazu Bromion t ypické. Plocha, 
na níž je společenstvo vyvinuto v homogenní formě, kde se ještě neprojevuje 
výrazně zarůstání keřovým patrem, je asi 200 m 2 . Celková plocha však do
sahuje na této lokalitě až 1000 m2. 

Ka místech, kde se v půdním profilu uplatúuje již i terasa potoka, jsou 
tato společenstva vyvinuta v xerofilnější variantě, která však náleží rovněž 
k výše zmíněné aso9iaci. V německé literatuře (cf. MAHN 1965) bývají však 
často označována jako Festuco sulcatae-Brachypodietum pinnati MAHN 1965. 
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V našem porostu se oproti pfrdchozím snímkům uplatňuje výrazněji Trifo
liitm montanum, Avenochloa pratensis, Koeleria pyrami·data, Briza media a 
Genista germanica. Chybí však Gentiana cruciata, Carei flacca, Picris hieracio
'id es a Agrirnonia eupatoria. Ve všech těchto snímkovaných porostech lze 
však v podzimních měsících sledovat výskyt Gentianella ciliata (snímek 3, 
tab. 1). 

N"a severozápadní expozici se však chovají porosty s dominantním Brachy
podi·um pinnatum jako mezofilnější společenstva, v který,ch je výrazněji posí
leno keřové patro, s význačným drnhcm Rosa gallica. Uplné zapojení keřo
,-ého patra je však i v současné době omezováno pHležitostnou pastvou do
bytka. V bylinném patfo se důrazněji uplatňují mezofilní druhy až druhy svět
lých hájů: Betonica. officinalis, Primula veris, Dactylis glomerata, .Myosotis 
sylvatica, Heraclemn sphondylium a Genista tinctoria (sn. 4, tab. 1). Současné 
fytocenologické postavení asociace lze považovat za provizorní. Snímkový 
materiál je poněkud heterogenní a vyžaduje podrobnější syntaxonomické 
zhodnocení. 

V oblasti Lučního potoka se projevuje výskyt asociace Scabioso ochro
leucae-Brachypodietum na okraji svého areálu vůči sousední hercynské oblasti. 
Směrem do geologicky kyselé části Jesenické pahorkatiny a Rakovnické kot
liny je její výskyt na málo úživných substrátech silně omezen. Na pedolo
gicky i mikroklimaticky nejpHhodnějších stanovištích se vyskytují fyziogno
micky obdobná společenstva s dominantním druhem Brachypodium pin
naturn, ochuzená o charakteristické teplomilné druhy této asociace a tudíž 
k ní nelze takové porosty ani phřadit. Směrem na západ a sever (v oblasti 
Panonika) je však toto společenstvo hojně rozšířeno (oblast Podbořanska 
a Doupovských hor) a irn bývá zde pravděpodobně i největšího kvalitativ
ního rozsahu v Čechách. V tabulce 1 jsou pro srovnání uvedeny další snímky 
asociace z blízkého okolí jesenické lokality (severozápadně a severně Jese
nicka), které pfodstavují vyvinuté a druhově nasycené porosty této jednotky 
(snímek 5-10). Z dalších charakteristickýcli druhů asociace přistupují xero
termní druhy, které zde dosahují spolu s hranicí Panonika hranice rozšíření 
vúči hercynskému typu Jesenické pahorkatiny a Rakovnické kotliny, nebo 
je jejich výskyt v Hercyniku silně omezen (Astragalus cicer, Cirsium acaule, 
r cronica prostrata, N onea pulla, Prunella grandiflora, Cerinthe minor, Scabiosa 
canescens, Thymus praecox, Salvia pratensis, Bromus erectus a další). Z fyto
geografického hlediska je výskyt těchto terrnofytů spolu s výskytem Gentiana 
cruciata a Gentianella ciliata vázaných ve společenstvu Scabioso-Brachypo
d'ietum významnou ukázkou t eplomilné květeny na jihozápadním okraji čes
kého Panonika. 

1 nejbližší lokality druhu Gentiana cruciata, _tak jak je uvádí KRIST 
(1934 : 84) jsou jesenické lokalitě dosti vzdáleny (Ceské středohoří: Kamejk, 
Bílá stráň u Pokratic, Malé Hradisko, Lovoš , Košťálov, Bílka, Granátový 
potok p_od Radelsteinem, pod Kletečnou, Milešovka, Košťál u Třebenic; 
střední Cechy: Karlík u Prahy, háj u Brnek, u Berouna, Kněží hora u Karl
št.ejna, údolí Hluboká; západní Čechy: Lindava u Aše). 
Půdy as. Scabioso-Brachypodietum tvoří hluboké, minerálně bohaté sedi

mentární horniny. Acidita zkoumaných půdních vzorků (Tab. 2) se pohybuje 
v horizontu A od pH 6,3 do 8,0. Příznačné je negativní zjištění iontů Al3+ 
a H + a vysoká př'ítomnost výměnného kalcia. Půdy jsou po chemické stránce 
charakterizovány úplně nasyceným nebo téměř nasyceným sorpčním kom-
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I-o.i. Tab. 1. - Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati KLIKA 1933 
~ 
~ 

Číslo snímku l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Expozice J J JJZ zsz JJV JZ J JJV J J 
Sklon (0

) 21 19 13 25 29 25 16 20 17 20 
Plocha. snímku (m2) 60 50 30 30 75 150 150 65 50 100 
Nadmořská výška (m) 445 440 450 445 345 350 390 350 330 360 
Počet druhů (E1 + Ez + E3) 56 56 49 42 43 50 42 39 43 36 x = 46,6 
Pokryvnost E3 ( %) 3 
Pokryvnost E2 ( %) 3 5 3 20 12 10 3 
Pokryvnost E1 ( %) 90 95 90 100 95 85 90 80 90 80 
Pokryvnost Eo ( %) 5 % 

Ea 
Quercus petraea (MA.TTUSCHKA) LIEBL. 1 10 

E2 
Rosa canina L. l 1 + + 2 1 60 
Orataegus monogynn JAcQ. 1 l + ::iO 
Prunus spinosa L. + 2 1 30 
Rosa gallica L. 2 2 20 
M alus sylvestris lVIILL. + 10 
Padus avium MrLL. + 10 
Acer campestre L. + 10 
Ligustrum vulgare L. 1 10 
Berberis vulgaris L. + 10 

Ei 
Agrimonia eupatorin L. + + 1 + + 1 l + 1 90 
Oltrex flaccri Scrr.REBE1i l l I 1 2 50 
Polygala comosa Sc1rn.uun + + 1 I -l 50 
Oirsium acaule ScoP. t- ~ + ~ 2 50 
Picris hierncioide.s L. 1 1 r -l 40 
Ononis spinosa L. 1 + + + 40 
Medica.go ja.Zcata L . l + l 2 40 
Gentiana critciatn L. l 2 20 
Briz(/, med·ia L. 1 + 20 
Ranunculus úulbosus L. + + 20 
Prunclla grand~florct (L.) ScR.OLLER + 1- 2 20 



Nonea pulla (L.) DC. r + 20 
Scabiosa canescens W. et K. 2 1 20 

Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 3 1 1-2 2 4 4 3 3 2 :l 100 
Plantago media L. 2 1 2 + + l l + 1- 2 1 100 
Fragaria viridis DucHESNE 1 2 2 l 1 1 1 1 2 2 100 
Ooronilla varia L. l 2 1 + 1 + + 2 80 
Galium mollugo L. 1 l + 2 1 + + + 80 
Lotus corniculatus L. 1 1 1 + + + r + 80 
Sanguisorba minor ScoP. + + + + + + l I 80 
A.stragalus glycyphyllos L. t 2 + \- + + + 70 
Dactylis glomerata L. + + + 2 + \- r 70 
Medicago lupulinn L. + + + l 1 1 1 70 
Scabiosa ochroleuca L. 1 1 + + 1 1 60 
Oentaurea scabiosa L. + + 1 1 1 1 60 
Salvia pratensis L. 2 2 2 2 2 2 60 
Leucanthemum vulgare LAMK. 1 + + + + 60 
Potentilla heptaphylla L. \- 1 + + r 60 
Koeleria pyramidata (LA.MK.) P. B. 1 + + + + 60 
Potentilla tabernaemontani AscHERS. + + + + + 60 
Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY 1 + + + 1 60 
Leontodon hispidus L. 1 + 1 + 40 
Viola hirta L. + 1 1 1 40 
Oerastium holosteoides FRIES em. HYL. + + + + 40 
Senecio jacobaea L. + + + r 40 
Knautia arvensis (L.) CoULTER + + + + 40 
V icia ten uf olia ROTH + 2 I I 40 
Trifolium medium L. 1 1 1 2 40 
Oampanula patulct L. 1 + 1 30 
Trifolium dubium SrnT.a. + \- + 30 
Rhinanthus minor L. I -I l' 30 
Betonica ojjicinalis L. + -I - 1 3 30 
Bupleurum jalcatum L. + + 1 30 
Helianthemum nummiilarium (L.) l\11LL. + + 1 30 
Veronica prostrata L. + -+ + 30 
Hieracium bauhinii SoHULT. 1 + 20 
Oalamagrostis epigeios (L.) ROTH ~ 3 20 
Priniula veris L. + 2 20 
Avenochloa pubescens (Uum;.) HuLu.1:1 + 1 20 
Rammculus acris L. + + 20 ._ Geranium pratense L . r + 20 

~ Trijolium montanum L. 3 2 20 ......_ 



N 
~ 
to Tab. 1. (Pokraěování) 

Potentilla Nlptr111.q L. + + 20 

Orirlina v1tlgaris L. I- + 20 
Galium verum L. + l 20 

Festucn rupicolct HP.lTF~'F.T, :l 2 2 t 2 :! 2 2 2 90 

Pon rt.ngust1f olin L. 2 2 l 1 I t- 2 :2 80 
Jiyper i,c,11,m perfomtnm f,. I- + I + 1 + + ::? 80 
Achillea millefoli11m~ L. s. I. + + I- t- + r l 80 
Euphorbin c:1pari.<Jsir1s L. r t- -+ 1-- + + 1 70 
Thymw1 pulegioirles L. + + 1-- t- ·- 50 
Plantago lanceolata L. + + + + r 50 
Falcariri vulgaris BERNH. + I- r l 40 
Dianthus carthu.<Jirinornm L. + r 1-- + 40 
J.1!icrothlrzspi perfoliatnm ( L.) F. K. :\[F:YER + + + 30 
Eathyrus pratensis L. + + r 30 
Hieracium sribauclum L. ·I-- t- t- 30 
Eryngium campestre L. ť I r 30 
Silene vnlgari.<t (MoE~CH) O\ ROK i;: 1 t- 20 
Alchemilla vulgwris L. + 1 20 

Oarduus nutans L. + t- 20 
Thymus praecox 0Prz l l 20 
Koel~rin mn.crnnthn (Lro.:nF.a.) HnmrLT. + 2 20 
Stipa jocmnis ČEL ,\.lL I' ] 20 
Ajuga genevensis L. ť + 20 

Veronica chamnedrys L. ] l + 1 + + + + 80 
Arrhenatherum elritius (L.) J. ct C. Pnr.:~r, I- I- 1 2 + + 1 70 
Taraxacvm officinrile \VIGGER~ +· I- + l r + 60 
Campanuln rapnnculoides L. I- !-· + l 40 
Convolt'Ulus arve.nsis L. + + + l 40 
.úuzuln campestris (L.) DC. + I- l 30 
Potentilla argentea L. + r ť 30 
Rubus fruticosus L. sp. eoll. I' r t 30 
Tr-ifoliurn pratr.nsp. L. 1 + 20 
Daucus Cflrotr1 L. í 20 
Anthoxanthum orloralwn L. "- + 20 

Cardi1.w~ riranthoirlPs L. „ I' 20 



i-... 
t'-0 
~ 

OirBium nrvense (L.) ScoP. 
R ·um11x rtcetnsn L. 
Ortlium ripririne L. 

Eo 
Eitrhynchinm 8r,hle·iclwri ( E-lF.nw. L) lWLJ, 
BťyOt!rythro11hyll-um rN'1truiro8lrwm (ligDW.) CrrEN. 

Druhy pi"ítomné v E 1 jen v jednom snímku : 

2 
-r 

r 

+ + 
J_ ~() 

:20 
:W 

10 
10 

Erigeron acris L. t- : 1, Tanocetum corymúosmn (L.) F\cH lTLTz-BrP. + : 1, Lislera ovata (L.) R. BR. + : l, Rosa caninn L. jm-. + : 1, JJielilotus 
ojficinrtl?°.<1 (L.) l'ALLMl r : l, Cichoriion intyú11s L. r : 2, l '11leriruiella locitsfa LA TERRADE em. BETCKE -r : 2, Allium t•ineale L. + : 2, Lathyrua 
tuberoms L. + : 2, V11.ler1:rmn wnltrothii KREYER + : 2, A ·Mnorhlort prritensis ( L.) Ho LUB 2 : :J, ('e1itrmreri jacen L. l : :3, Ornistu germnnica L. 1 : :3, 
Hieraciitm piloselln L. + : ~- Gampruiu.la rotundifolict L. + : :1, Tnjolimn nriH'.nse L. j : ~. Erophilr1 verna ( L.) CHEVALL t : 3, Euphorbin esula L. 
r : 3, Potentilla erecta (L.) RA.1 11=;cnEL 1 : 4, Uenista tinctorio L. + : 4, Myosotis sylvr1ticu EHRH. <'X HoFFM. + : 4 .Ranunculus auricomus L. + : 4, 
H eracleum sphondylium L. 1 : 4, Iiypericum hirsutv,m L. + : 4, A.strogrt.lus cicer L. 2 : 5, l'icia scitiva L. 1 : 5, Phleum phleoides (L.) KARSTEN 

+ : 5, Galium glaucitm L. 1: .J, Peucedarmm oreoselinum (L.) l\foE:-<C"H + : 5, Trifolimn rilpestre L. 1 : 5, ('err1s-us fruticosa PALLAS juv. 2: 5, 
Trifolium campestre L. + : 5, Violrt tricolor L. + : 5, Gnleopsis tetrahit L. + : 5, Lathyrus sylvestris L. + : 5, .Jleletndri·um (/lbum (MILL.) GARCKE 

I' : 5, H ieracium cymosmn L. l : 6, Bromus moUis L. + : 6, Galium pitmilurn MURRAY + : 6. I'lrcnlago major L. l : 6, Hie1·acium laevigatum vVrLLD. 
1 : 6, Tragopogon spec. r: 6, Veronica arvensis L. 1 : 6, Bromu.s erectus Hc.;os. + : 6, Asperula tinctorin L. + : 7, Olinopodiurn vulgare L. 1 : 7, 
P impinella saxifraga L. r: 7, Prunus spinosn L. juv. + : 7, J'icia tetraspermn (L.) ScHREBEB. -l : 7, Bromtts inermis LEYSEH. + : 8, Oerinthe 
minor L. + : 8, Asparagus officinalis L. r: 8, JJfedicago minima (L .) L. 1 : 9, Hieraciittn urnúellutum L. + : 9, Asperulri cynancMca L. + : 9, 
Linum catharticum L. + : 9, I'otentilla arenaria Bon.KH. + : 10, l'erbascum lychnitis L. + : 10. 

Lokality snímků: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1, 1 km S křižovatky silnic v ohci Jesenice, stráil nacl prav~· m hi:·ohcm Lui':ního potokn., 3. <i. 1977 (99 /77); 
dtto, (100/77), na ploše snímku vysázeny mlR.d<'· <'Xomplář-0 Acr-r mmpeslre; 
dtto, (101/77), při horním okraji terasy; 
dtto, ( 102/77); 
1,7 km S khžovatky silnic v obci Černčice, sprašová. rokle, 25. 6. 1974 (19/74); 
0,1 km S kóty 334,9, tj. 0,5 km ZSZ od osady Bfoznice, roklina A si lni ce, 25. 6. 1!)74 (18 /74); 
0,4 km ZSZ otl kostela v osaclě Hol.:o,·, stráně S si lnice, J svahy kóty 407,0, 25. 6. 1974 (17 /74); 
0,5 km ZSZ od křižovatky silnic v obci Bílenec, stráně pod lesem I') silnice, 24. 8. 1974 (9'2/74); 
1,1 km VSV od khžovatky silnic v obci Mukoděly, stráně, 31. 5. 1977 (58/77); 
dtto, (59/77). 



Tab. 2. - Chemické vlastnosti půdy z asociace Scabioso ochroleucae-Brachypodietum púinati 
KLIKA 1933 (k tab. 1). - Tab. 2. - Chemische Bodeneigenschaften des Scabioso ochroleucne
Brachypodietum pinnati KLIKA 1933 (zur Tab. 1). 

Sní- pH Výměnné ionty mgekv./100 g sušiny Nasycení sorp. 
mek (H20) (KCI) A.13+ H+ Ca2+ Mg2+ suma komplexu v % 

5 6,3 5,5 0,0 0,0 14,4 3,2 17,6 100 
6 8,0 7,4 0,0 0,0 29,2 3,8 33,0 100 
7 8,0 7,4 0,0 0,03 22,3 3,3 25,63 99,9 
8 7,6 7,1 0,0 0,0 20,0 4.4 24,4 100 

plexem (vyplývá to rovněž z cca 50 studovaných půdních vzorkú_náležejí
cích k porostům asociace Scabioso-Brachypodietilm v západních Cechách) . 

Porosty této asociace jsou náhradními spoleoenstv:v xerotermních doubrav, 
na příhodných substrátech i bučin. Pěkným příkladem takového vznikají
cího náhradního společenstva může být i snímek porostu, který se vytvořil 
na pasece uprostřed dubohabrových hájú subasociace Galio-Carpinetum 
primidetosum veris. Snímkovaný porost je proti předcházejícím výrazně 
ochuzen, obsahuje pfovážně lesní druhy, teplomilné druhy jsou potlačeny. 
BrachypodiU?n pinnatum tvu.H výraznou invazní dominantu, ostatní druhy 
svazu Bromion se zatím neuplatúují. 

Exp. S, sklon 20°, plocha 36 m2, E 1 = 75 %, E 0 chybí, 3. 6. 1977 (104/77): 
E 1 : Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 4, Anemone nemorosa L. 2, Stellaria holostea L. 2, 

Primula veris L. 1, Heracleum sphondylium L. l, Phyteuma sp·icatum L. l, Trollius europaeus L. 1, 
Ga.lium mollugo L. +, Trifol1'um montanum L. +, JJ!lelampyrum nemorosum L. +, Scorzoncra 
humilis L. +, Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. PRESL +, Galium aparine L. +, Lathyr1UJ lini 
folius (REICHARD) R:\.ssLER +, Poa angustifolia L. +, Betonica off icincilis L. +, Trifolium me·· 
dium L. + , Pulmonaria obscura DUM. r, Luzula luznlo·ides (LAMK.) DANDY et vVILMOTT r. 

Svahové louky na severní expozici nad potokem jsou vlhčí a p:fodstavují 
homogenní porosty, v nichž většinu prvků lze na první pohled zařadit ke 
svazu Arrhenatherion W. KocH 1926 (.d.rrhenatherum elatius, A venochloa pu
bescens, Geraniiim pratense, Galiuni rnollugo, Campanula patula,). Druhá sku
pina druhú náleží vlhkým loukám a světlým lesúm (Trollius europaeils, Col
chicum autumnale, Chaerophyllilm aromaticwrn, Phyteuma. spicatum, Heraclewn 
sphondylium a další). Nápadnými a fytogeograficky význačnými druhy 
v tomto společenstvu jsou Phyteurna orbiculare, Lathyrus linifolius, Ranun
culus nemorosus, Trollius europcieus a Listera ovata. Společenstvo je druhově 
vel mi bohaté; plocha těchto porostů dosahuje několika set m 2 . Představují 
nehnojené sečné louky, rozšířené v této oblasti dř'íve zřejmě hojnějj. Obdob
ného složení, s vyšším zastoupením mezofilních a hygrofilních druhů , byly 
i louk? na zvýšené nivě kolem potoka, dnes již zničené. _ 

Při podrobnějším srovnávání s materiálem udávaným ze západních Cech 
a z Německa, jsem došel k názoru, že snímkovaný porost pi"edstavuje dobře 
vyvinuté společenstvo asocjace Phytewnnto-Fest'll cetwn P ASSARGE 1968 ze 
svazu Agrostio-Festucion mbrae PASSARGE l 9G4, tak jak jej uvádějí např . 
PASSARGE H. (1969) a PASSARGE G. ct H. PASSARGE (1977) . Za cluuakteri;-;
tický lze považovat výskyt drnht\ Festum rubra, .d grostis stolonifera , Luthy
rus linifolius , Hypericilm maciilatum, Phyteuma spicatum, Phyteuma orbi
culare, Ranunwlus nemorosus a další, jak je patrno z následujícího snímku. 
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Exp. S, sklon 15°, plocha 150 m 2 , E2 = 5 %, E1 = 90 %, Eo chybí, 3. 6. 1977 (103/77): 
E'.!: Rosa canina L. l, Orataegus monogyna J ACQ. 1; 
E 1 : Aegopodium podagra1·ia L. 3, Arrhenatheru:rn elatius ( L.) J. et C. PRESL 2, Avenochloa 

11uf1escens (HuDs.) HOLUB 2, Poa tr-ivialis L. 2, Lathyrus linifolius (REICHARD) BA.sSLER 2, Rct
nunculus nemorosus DC. 2, T'eronica chamaedrys L. 2, Holcus lanatus L. l, Vicia sepium L. 1, 
Primnlrt. 1Jeris L. 1, Stelforia holostea L. l , Saxifraga grrinulata L. 1, Trollius eitropaeus L. 1, Phy
teuma orúiculare L. 1, Oolchicum autumnale L. l, Viola hirta L. 1, Sanguisorb(l. officinalis L. 1, 
.lr;rostis stoloniferci L. 1, Alopecurus pratensis L. 1, Dr1ctylis glomerata L. 1, Rume:c acetosa L. l, 
A.nthoi:rmthum orlorritum L. 1, úuzula campe8fris ( L.) IJC. 1, Hernrleum sphondylium L. 1, Achillen 
m'!llefolium L. s . l. +, Listera 01•r1ta (L.) R. BR. + , Tnfol?'um medium L. +, Plantago medi(/ L. -+- , 
P. lrmcP.olata L. + , Helicmthemum nitmmitlan·um (L.) MILL. -+- , Potentillrt reptrms L. +, P. erecta 
(L. l tC~n;c1rnL 1 , Gnlium aparine L. _,_ , U. pumilum :\Iu1ci.RAY +, Anthrisci1s sylvestris (L.) 
HoFF:\L , , Oercmium pratense L. 1 , Rwiunculus acn·s L. +, Phyteuma spiwtum L. -I-, Viola 
1·1rni1ia L. --+- , Trijolium rnontrmum L. +. Olwerophyllum aromaticwn L. -+ , Hypericum mctcitla
twn CRA:STZ !- , Onlinm mollugo L. +, Encmt1·a nrvensis ( L.) CouLTER + , Oarurn ca·rvi L. +, 
Leurrmthemum v·u.lgrcrr>. L\J\lK. , , Alchemilla vulr;oris L. -r , Oemstium holosteoides F'Rrns om. 
HYL -,-. , Lrtthyrus pratensis L. +- , Ajuga reptrms L. +, Lotus corniculatus L. + ,Bríza rnedia L. +, 
Frn~1orin mosclwtn DrcJIES'.'\E r ' Cumpunula patula L. +' Tragopor;on pmtensis L. +. T'icia 
f1>. 1tuifolia ROTH +, Koelerúc pyrumidatrc (LAI-IK.) P. B. +, Oirsium arvense (L.) ScoP. +, Gal1·um 
1·r:rum L. +, .F'estucn rubra L. 1 , Oirsium ole1·ciceum (L.) ScoP. r, Lamium maculatum L. r, 
Euplwrbia esula L. r, Ace1· campestre L . juv. r, Oorylus avellana L. juv. r . 

Společenstvo je na severním, vlhčím svahu náhradní jednotkou dubo
habrového háje subas . Galio-Carpineturn primvletosum veris (KLIKA 1932) 
Z. 1\EUH. 1964, s kterým jeho pornsty pfímo sousedí. Toto lesní společenstvo 
je v typické formě vyvinuto na severnzápadní expozici, na svahu a bylo 
rozšířeno dř'íve zřejmě souvisle na svazích nad potokem. Dnes jsou některé 
plochy s menším sklonem pfoměněny na pole nebo sečné louky výše uvede
ného typu. Samotné lesní spo lečenstvo je na mnohých místech narušeno 
a nahrazeno introdukovanými smrkovými porosty, odkud většina púvod
ních druhú již vymizela. Př'íkladem zachovalého porostu je část lesa nad 
potokem, pod loukou náležející rnciologicky k as. Phyteumato-Festucetum. 
Charakteristická dfovina Carpinus betulus není však přítomna, vyskytuje 
se Yšak fada charakteristických druhl'l, pi"ifazujících společenstvo jedno
značně ke zmíněné subasociaci: Stellaria holostea, Hepatica nobilis, Galium 
sylvaticum, Lathyrus vernus, Primula veris, Tanacetum corymbosum, 111 elittis 
melissophyllilm, Lilium martagon a další , jak demonstruje následující sní
mek. 

Exp. SZ, sklon 36°, plocha 200 m2, E 3 = 65 %, E 2 = 15 %, E 1 = 70 %, 3. 6. 1977 (105/77): 
E3: Quercus petraea (MA.TTUSCHKA) LIEBL. 4; 
E2: Oorylus avellana L. 2, Lonicera xylosteum L. +, Oornus sanguinea L. +, Orataegus 

spec. t-; 
E1: Po({, nemoralis L. 2-3, Stellaria holostea L. 2, Anemone n.emorosa L. 2, Fragaria moschata 

DucHES TE 1, Hepat,ica nobilis MILL. 1, Galium sylvaticum L. 1, Lathyrus vernus (L.) BERNH. 1, 
Conmllaria majalis L. 1, Tanacetum corymbosum (L.) ScHULTZ-BIP. l, Primula veris L. l, Viola 
reichenbachiana JORDAN ex BoR. 1, Aegopodium podagraria L. 1, Lathyrus linifolius (REICHARD) 
B .:\SSLER 1, Pulmonaria obscura Dun-r. +, Heracleum sphondyliitm L. +, Alliar-ia petiolata (M. 
BrnB.) C'AVARA et GRANDE +, Ranunculus nemorosus DC. +, Polygoncitum multiflorum (L.) ALL. 
+, Plutanthern b1jolia (L.) L. C. RICHARD +, Moehringia trinerv'ia (L.) CLAIRV. +, Melittis me
lis8ophyllum L. +, Ranuncultts auricomus L. +, Mycelismuralis (L.) DuM. +, Luzula luzuloides 
(L.HIK.) DAKDY et WILMOTT +, Stellaria media (L.) CYR. +, Ajuga reptans L. +, Sanicula 
euro ;Jaea L. + , S enecio fuchsii C. C. G MELI~ + , Gera ni um robertianum L. + , V eronica chama
edrys L. +, Oorydalis cava ScHWEIGGER et KOERTE +, Oampctnula persicifolia L. +, Hiem
cium sylvaticum (L.) L. + , Geum urbanum L. + , Lilium martagon L. + , Solidago virgaurea 
L. + , Acloxa moschatellina L. +, Phyteuma spicatum L. +, Actaea spicata L. +, Scrophularia 
nodosa L. +, Asarum europaeum L. +, Dryopteris fil-ix-mas (L.) SCHOTT r. 

Na východním okraji studovaného území jsou lesní porosty silně narušeny 
kulturními lesy. Na jižní expozici, výše nad potokem, se na kyselejším 
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substrátu terasy potoka zachoval ještě zbytek doubravy při okraji kultur
ního lesa. Svým floristickým složením odpovídá nejspíše teplomilnějšímn 
typu kyselých doubrav, které lze zahrnout do rámce asociace Viscario-Qilu
cetum STOCKER 1965. Ve stromovém patfo dominuje Quercus petraea a Pinus 
sylvestris. Bylinné patro je představováno souborem te_plomilnějších a acido
filnějších druhů, jak je vidět z následujícího snímku. 

Exp. J, sklon 28°, plocha 150 m2, E3 = 70 %, E2 = 25 %, E 1 = 35 %, E 0 = 5 %, 3. 6 . 
1977 (107/77): 

E3: Quercus petraea (MATTUSCHKA) LTEBL. 3, Pinus syh•c.~tris L. 3; 
E2: Quercus petraea (l\1ATTUSCHKA) LIEBL. 2, Sorbus aucuparia L. l, Rosci ca ni na L. I; 
E1: Poa nemoralis L. 2, Silene nutans L. 2, H ieracium scibuudum L. 1, Lvchnis viscaria L. 1 . 

Deschampsia flexiwsa (L.) P. B. +, Hiera cium sylv((,ticum (L.) L. -1.. , Silene vulga.ris (::\ l oEXC'R) 
GARCKE +, Poa angustifolia L. +, Luzu fo luzuloirles (LAMK.) DANDY et \V1Ll\10TT +, Achillu1 
millefoliwn L. s. l. +, Viola tricolor L. +, Tr1joliurn alpestre L. -,.- , Rurnex acetosella L. +, Cam
panulr1 rotundifolia L. +, Sorbus aucuparia L. juv. -r . Euµhorbia cyparissias L. +, Lirwria ť111· 
garis ::\l1LL. +, Koeleria pyrcimidata (L.um.) P. B. -+- , Pest·ucn ru.pfrola HEUFFEL +, Jasione mo 11 -
tana L. +, Thymus pulegioides L. +, Scleranthus pcrcnnis L. 1 , Artemisict carnpestris L. -'- . 
Astragalus glycyphyllos L. + , lnula conyza DC. +, r eronica ojficinalis L. +, H ieracium laevigo
tum vVILLD. r, Potentilla argentea L. r, Knautia arvensis (L.) C'oULTER r, Centaurea sca/Jiosa L. r. 
Sedum maximum (L.) HoFl!'l\1. r; 

Eo: Pohlia nutans (HEDW.) LDrnB. 1, Hypnum cupress1forme HED\\'. l. 

Nejvlhčí část potoční nivy a okolí malého ryb1účku východně lokah~y 
Gentiana cruciata nebyly dosud zatím výrazněji antropicky ovlivněny. :Si
roké, o málo výše položené nivní louky, které ještč před nedávnem byly bo
hatým nalezištěm Trollius europaeus, Colchicum auturnnale a Dactylorhiza 
majalis, byly přeměněny na pcilní kultury. Zbytky přirozené vegetace se 
zachovaly jen na Mezích potoka. 
Přímo pod lokalitou Gentiana cruciat<t je údolí poměrně úzké a potok se 

na jafo a za věMích dešťů vylévá přímo do porostú asociace Filipendulo-GPra
nietum palustris vV. Kocu 1926. Toto společenstvo je dosud velmi pěkně 
zachováno, jak ukazuje následující nímek. 

Exp. O, sklon O, plocha 50 m2, E 1 = 90 %, Eo = 5 %, 3. 6. 1977 (106/77): 
E1: Filipendulct ulmaria (L.) MAXIM. 3, Uemn1:urn pcilustre ToRYER 3, Care.1.· ucutijonni s 

EHRH. 2, Scirpus sylvaticus L. 2, Cirsium oleracewm (L.) Scor. :2, Trollius europae1.1s L. 1, Caltlw 
palustris L. 1, Alopecurus pratensis L. I. Jl1yosotis palustris (L.) ::\ÍATH. l, Eqiiisetu.ni palustre 
L. 1, Ranunculus ricris L. 1, Lychnis flos-cuculi L . 1, Deschampsia caespilosa (L.) P. B. l , P oly
gonurn bistorta L . 1, Lathyrus pmlensis L. 1, Colchicurn autumnale L. 1, Cardamine protensis L. 1, 
Juncus efjusus L. l , Ranunculus riitricomus L. 1, Equ.iseti1mi jluvia.ti le L. cm. EHRH. +, Crtirn 
dioica L. +' Hypericum hirsutum L. + 'Gal ium wirtgenii F. vV. SCHULTZ +' Aegopodium poclagru 
ria L. -j , Gercmiurn pratense L. +, Cardr1minc amara L. -+- , Valeriana procurrens \VALLR. -- , 
Ra.nunculus f icaria L. +, Carex hirta L. +, Crepis rnollis (JACQ.) AsCHERS. -1.. , S'crophularia 
nodosa. L. +, Rumex acetosa L. +, Ranunculus repcns L. +, Myosoton aquriticum (L.) ::\IoE rcH +. 
Stellm·fr1, alsine GRIMM +, Garex vesicaria L. +, JJientha aqu.atica. L. +, Dactylorhizr1 majalis 
(RCHB.) Hu~T et SuM11IERHAYES r; 

Eo: L eptodyctium ripar ium (HEDW.) V\TAR:"l'ST. 2. 

Z fytogeograficky význačných druhů pHtomných v tomto společenstYu 
lze podtrhnout hlavně výskyt druhu Crepis mollis. Porosty této asociace jsou 
vyvinuty kolem potoka v délce asi 300 m. Bližším zpracováním a rozborem 
se v českých zemích zabývali NEUHAFSL a NEUHAUSLOVÁ-XovOTN_{ 
(1975a, b). 
Závěrem lze shrnout, že na malém území Lučního potoka nedaleko obce 

Jesenice se vyskytuje mimofadně bohatý soubor společenstev s fytogeo
graficky významnými druhy, jejichž význam je podtrhnut tím, že se jednci, 
o výskyt na· hranici dvou odlišných fytogeografických celků, Panonilrn 
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a Hercynika. Předložená práce má kromě dokumentačního významu slou
žit rovněž jako podklad pro vyhlášení ochranných podmínek. 

Z U,') A ::\I ::\I E :N" FA S SUN G 

Das Tal des Luční potok-Baches wurde im J. 1977 pbytozonologi:-:ch und fiorisLisch analy
sicrt. Die Subxerot!Jermrasengeselbchaften auf basischen Substraton gehoron vom phytozbno-
1ogi;:;chen ~tandpunkt aus in den Verbanc.l Bromion W. KocH 1926. Auf suclexponierten Stellen 
set,zen sich die Gesellschaften des Scabioso ochroleucae-Brachypodieturn pinnnti KLIKA 1933 
durcl1. Diose Assoziation ist for den vVostteil der Tscheclio::ilowakei charakteristisch uml von 
hicr mít, 0inigPn anderon Aufnahmen ergtl.nzt. Ihr Optimum findon hier Brrt.cliyporliurn piti1il/lUm, 
Care.I' Jlar-cl/, ,'3('(tbiosn ochroleuca, S . crmescens, Ononis spinosn, Gentianrt crucirtla, Rosrt qallica, 
Agrirnonir1. euputorirt, Pitris hiemcioirles, Pvlygala cornosrt, Mecl1.cr1go lupulinu (Tab. l). Die 
BodPnrf'aktion c!Ps rni.i.chtigoron .·\ -Horizonte;:; be1rngt sich vom mússig saueren bis massig ba
sisclt ('n Boreich (Tab. 2). Dic l::iiittigung des Sorptionskomplexes b<'11·pgt sich um 100 ?0 • was 
sicli au.-; dt>m deutlichen Ůbergowicht des Gohaltes an basischen Austauschlrntionen crgibt -
dic .\usta11.-;chaziditat ist sel1r niedrig. Auf der Lokalitat bei Jesenice ist auch Fazi<'s mit Calct 
nwgrostis e11igcios des Swbioso-Bmchypoclietwn im Sinnc von PETŘÍČEK et KOLBEK ( l\J/u) rnt
\\·ick<'lt,, die durch guantitativo ůberwieguug der Colcmwgrost.is epigeios charnkt<,ri..:ic'rt i.-;t. 
:\.uf norcl0xponiorten i-)t ellen benehmen sich die Bestande mít, dominanter . \rt Brnchy11odium 
pimwtum als die mesophilon Geselbchaften (mit Rosrt gnllica). 

])io El':-:atzgcscllsehaften des vVald es auf Nordexposition skllon dio \\' iesen rnit Festucu rubrn, 
Phyteuma orbicu!ore, Ph. spicut'ltm, Primida veris, Trolliits europrteus, Listem ovata, Ily11ericum 
rnocu.lrtlum unci dorninantcn .-\.rten Aegopodiitm podrtgraria, Lathyrus limfolius, Ronunculus 
nemoros11s, . lrrhenotherwn elntius, Avenochloa p11/Jescens, Port trivintis dar, diL' d0m Phyteumato
Feslucetum P . \SS „HtGJ;; 1968 (Vcrbancl Agrostio-Festucetum PASSARGE 196-1 ) zugeordnet werclen 
konncn. 

Dir \\"n ldgesollscliaften des eutropben Boclens gehoron ;;-;um Galio-G1trpinr.twn primuletosum 
l'eris (KLrKA 19:32) Z. ~EUH. 1964. Carpinus betulus ist Z\\·ar nicht amrn::;send, os Jrnmmen abor 
viole c l1 arakteri.-;t i;:;clto Arten der Eichen-Hainbuchenwalcler vor: Stellriria holostect, H epntica 
nobilis, Ooli1.1rn sylvaticum, Lathyrus vernus, Prim1.1lrt 1•eris, Trtnf(re/um corymbosum, Jlelittis 
melissophyllwn u. a. 

_\.uf Silikatsubstraten im Ostteil des Gebictos kommen die Fragmente der saueren, \\·arme
liebonden Eichen11·alder des Viscario-Quercetwn S-.réiCKEg 1965 vor. In der Baumschicht domi
nieren Quercus petraen unc.l Pinus sylvestris. Die Krautschicht wird von der Gruppe der xero
tliermen unci saueren Arten gcbildcL: Lyrhnis viswrin, D eschampsict fle.x:uosa„ Silene m11/uns, 
S. vulgoris, Hicmcium sylvaticum, Luzulrt lu:,ulo irle.<J, Campcmuln rotundifolú1, Rume:c ar:etosella, 
Veronica officinalis und Jcts ione montanri. 

Die Bostando der Bachufer mit F ilipendulrt ulmaria, Gcmniitm palitstre, Corex r1rntifonnis, 
Scirpus sylvaticus, Caltha palu.stris, Polygonum /Jistortrt, Galium wirtgenú, Crcpis rnoUis . ,")'tcllitria 
alsine und anderen Artcn gehoren zum Filipendulo-Oeranictum palustris W. KocH 1926. 

Vom pffanzongeographischen Gesichtspunkt aus Jiogt clas Gebiet des Luční potok-Baclte:; 
anf der Grenze der zwei Einheiten: „Pannonicurn·' unci „Hercynicum". In cliosem Sinne hat. das 
Vorkommon von Oentianrt cruciatn und ancleren Thorrnophyten im 8cabioso-Brrichypodietwn 
einorseit . .;; unc.l Phytcuma orbiculare, Rcmwiculus nernorosus, Lothyrus linifolius und Crepis mollis 
in nati'trlichen BesUi.nden anclererseits gro;:;se B deutung. 

Jerlc GC"sellschaft ist mit Vcgotatiom:aufoalimcn be!cgt und ein Verglcich rnit den analogen 
Gese! lschaften in Boh men ist cl ll['chgcfúhrt . 
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