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Thc plant com rn unit,ios of the Cwe li ~oeiali st Rcpnblin (ox<'ept pnre ly c ryptiogamic 
communities) known hitherto aro class<'d into 141 alliu.11<'es grouped into U9 onlen; and 
42 classes . These syntaxa ref:leC't tlie f-.nt ire variability of Yogetation of t he territo ry 
starting from plant comrnunitios o í n)('ks ancl watn and ondi11g \\·i t li pl ant <·om 
munitics of natural forests o n ono lta nd and weed communiti os on the o t.li l' l' liand . 

Botonic!.·ý ú stav ČSAť, 2.52 43 P n'llwnice, Československo. 

Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky byl 
sestaven a redakčně upraven z rukopisných materiálů připravované katego
rizace ohrožených rostlinných společenstev České socialistické republiky. 
Při jejím sestavování nebylo možno sjednotit syntaxonomické pojetí a čle
nění jednotlivých tříd zpracovaných různými autory. Nerovnoměrnost čle
nění jednotlivých typů vegetace v tomto přehledu vyplývá jednak z různého 
stupně jejich poznání, jednak ze subjektivního syntaxonomického pojetí. 
Jednotlivé třídy zmíněné kategorizace zpracovali tito pracovníci (čísla tříd 
uvedena v závorkách): E. Balátová (20), E. Hadač ( 17), S. Hejný (7 -12, 
35, 42), J. Jeník (3-6), J. Kolbek (1, 2, 24 - 26), K. Kopecký (35, 39), J. 
Moravec (21, 27-34), R. Neuhausl (19), K. Rybníček (18) a J. Vicherek 
(13-16, 22, 23, 24 p .p.). Pro třídy 36 - 38, 39 p.p., 40 a 41 byla jako pramen 
použita publikace HEJNÝ et al. (1979). 

Tento přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky 
byl napsán pro připravovanou Flóru ÓSR, v níž bude otištěn bez seznamu 
literatury. Jelikož však od posledního vydání podobného přehledu (viz Ho
LUB, HEJNÝ, Mo_RAVEC et NEUHAUSL 1967), který byl publikován cizo
jazyčně pro celé Ceskoslovensko, uplynulo již více než 15 let, pokládáme za 
účelné publikovat tento přehled v předstihu časopisecky v české řeči, aby 
byl přístupný širšímu okruhu naší botanické veřejnosti. I když tento přehled 
ve srovnání s výše citovaným neuvádí djagnostické druhy jednotlivých syn
taxonů a týká se pouze západní části Ceskoslovenska, obsahuje nové syn
taxony rozlišené v posledních desetiletích a jistě bude stimulovat studium 
u nás nových nebo málo známých syntaxonů . 

Nomenklatorickou revizi ve smyslu Kódu fytocenologické nomenklatury 
(viz BARKMAN, MORAVEC et RAUSCHERT 1976) provedl sestavitel tohoto 
přehledu za spolupráce některých spoluautorů u většiny syntaxonů. U ně-
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kterých syntaxonů nebyla tato revize možná buď z časových důvodů, nebo 
pro nedostupnost originálních publikací. Proto použití jmen syntaxonů v tom
to přehledu nezaručuje, že jde vždy o korektní jméno ve smyslu citovaného 
kódu. Sestavitel přehledu rovněž doplnil bibliografii prací, na něž se vztahují 
autorské citace jmen syn taxonů. Jména autorů jsou v těchto citacích uve
dena nezkráceně s výjimkou zkratek BR.-BL. = J . Braun-Blanquet a G. 
BR.-BL. = Gabrielle Braun-Blanquetová, které jsou použity jen bezpro
středně za jménem syntaxonu. 
Během práce na tomto přehledu byly rozlišeny některé nové syntaxony. 

Aby jejich jména byla platně publikována, jsou v dodatku uveřejněny jejich 
originální diagnózy vypracované autory těchto syntaxonů. 

1. třída: Asplenietea trichomanis BR.-B'L. in MEIER et BRAUN-BLANQUET 1934 
corr. 0BERDORFER 1977 - rostlinná společenstva skalních štěrbin 

1. řád: Potentilletalia caulescentis BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 
1926 - společenstva skalních štěrbin karbonátových substrátů 

1. svaz: Potentillion caulescentis B&.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 
1926 - druhově chudá společenstva skalních štěrbin sušších vápenco
vých a dolomitových skal 
2. svaz: Cystopteridion RICHARD 1972 - společenstva skalních štěrbin 
vlhkých a stinných bázických skal (vápence, dolomity, ultrabázické 
spility) 
3. svaz: Asplenion serpentini BR.-BL. ex EGGLER 1955 - společenstva 
skalních štěrbin serpentinitů 

2. řád: Androsacetalia vandellii BR.-BL. in MEIER et BRAUN-BLANQUET 
1934 - společenstva skalních štěrbin silikátových substrátů 

4-. svaz: Androsacion vandellii BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 
1926 - druhově chudá společenstva skalních štěrbin silikátových skal
ních substrátů 
5. svaz: Agrostion alpinae JENÍK, BUREŠ et BuREŠOVÁ 1980 - spole
čenstva štěrbin a terásek na skalách karů ve Vysokých Sudetech 

2. třída: Parietarietea RIVAS-MABTÍNEZ exjR1vAs-GODAY 1964 - nitrofilní 
rostlinná společenstva zdí a skalních štěrbin (sub)atlantského a mediter
ránního rozšíření 

3. řád: Parietarietalia judaicae (RIVAS-MARTÍNEZ ex RrvAs-GoDAY 1964) 
ÚBEBDORFER 1977 - společenstva stinných a vlhkých zdí 

6. svaz: Centrantho-Parietarion RIVAS-MARTÍNEZ 1969 nom. inver. -
bylinná společenstva zdí, rozšířená převážně v západní a jižní Evropě 

3. třída: Thlaspietea ro tundifolii BR.-BL. 1948 - společenstva kamenných 
sutí a štěrkových náplavů 

4. řád: Androsacetalia alpinae BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 
1926 - společenstva kamenných sutí na silikátových horninách 

7. svaz: Androsacion alpinae BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 
1926 - primární společenstva suťových kuželů v chráněných polohách 
alpínského nebo subalpínského stupně 

5. řád: Stipetalia calamagrostis OBERDORFER et SEIBERT in 0BERDORFER 
1977 - bylinná společenstva drolin a sutí karbonátových hornin 1) 

l) Do tohoto řádu jsou provizorně zařazena. i společenstva svazu Galeopsidion ŮBERDORFER 
1967, která však z území ČSR nejsou doložena snímkovým materiálem. 
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8. svaz: Stipion calamagrostis JENNY-LIPS ex BRAUN-BLANQUET, Rous

SINE et N:EoRE 1952 - teplomilná společenstva vápencových a dolo
mitových drolin a sutí 

4. třída: Juncetea trifidi HADAČ in KLIKA et HADAČ 1944 - travinná a, ke
říčkovitá společenstva alpínských holí na silikátovém podkladu 

6. řád: Caricetalia curvulae BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 1926 
- alpínské hole na silikátovém podkladu 

9. svaz: J uncion trifidi PAWLOWSKI 1928 - alpínská společenstva ex·po
novaných a nechráněných svahů na chudé púdě 

5. třída: Salicetea herbaceae BR. -BL. 1948 - společenstva sněžných po
líček 

7. řád: Salicetalia herbaceae BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 1926 
- společenstva sněžných políček na silikátových půdách 

10. svaz: Salicion herbaceae BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et JENNY 

1926 - společenstva sněžných políček na plochých až mírně svažitých 
stanovištích s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou na silikátových pod
kladech alpínského stupně 

6. třída: Mulgedio-Aconitetea HADAČ et KLIKA in KLIKA et HADAČ 1944 -
horské až alpínské vysokostébelné nivy a trávníky 

8. řád: Adenostyletalia G. BR-BL. 1931 - širokolisté vysoko bylinné nivy 
11. svaz: Adenostylion BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET et .JENNY 1926 -
květnaté, vysokobylinné nivy na vlhkých půdách 
12. svaz: Dryopteridi-Athyrion (SÝKORA et ŠTURSA 1973) JENÍK, BUREŠ 

et BUREŠOVÁ 1980 - vysokobylinné kapradinové nivy 
9. řád: Calamagrostietalia villosae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SoKOLOWSKI 

et WALLISCH 1928 em. KLIKA in KLIKA et HADAČ 1944 - vysokostébelné 
trávníky subalpinského až alpínského stupně 

13. svaz: Calamagrostion villosae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SoKo
LOWSKI et WALLISCH 1928 - vysokostébelné trávníky chudšího druho
vého složení na silikátovém podkladu 
14. svaz: Calamagrostion arundinaceae (LuQUET 1926) JENÍK 1961 -
vysokostébelné druhově pestré trávníky na sušších a teplejších sva
zích 
15. svaz: Poo chaixii-Deschampsion JENÍK, BUREŠ et BUREŠOVÁ 1980 
- subalpínské trávníky na hlubších, trvale podmáčených půdách 

7. třída: Lemnetea TůxEN 1955 - společenstva plovoucích a vzplývavých 
rostlin (pleustontů) kofonujících ve vodě 

10. řád: Lemnetalia minoris TuxEN 1955 - společenstva okřehkovitých 
rostlin eurosibiřské oblasti 

16. svaz: Lemnion minoris TůXEN 1955 - společenstva okřehkovitých 
rostlin ve stojatých a mírně tekoucích vodách, s trvalejším výskytem 
ve vodách obohacovaných dusíkem 

11. řád: Lemno-Utricularietalia PASSARGE 1978 - společenstva plovou
cích a vzplývavých rostlin eurosibiřské oblasti 

17. svaz: Utricularion vulgaris PASSARGE 1964 - společenstva plovou
cích mírně ponořených masožravých rostlin 
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12. řád: Hydrocharitetalia R-UBEL 1933 - společenstva plovoucích rostlin 
eurosibiřské oblasti 

18. svaz: Hydrocharition R-UBEL 1933 - společenstva nezakořeněných 
plovoucích rostlin s optimem výskytu v akumulačním pásmu zanáše
ných vodních nádrží j 

8. třída: Potametea KLIKA in KLIKA et NovÁK 1941 - společenstva sladko
vodních rostlin (hydatofyt) 

13. řád: Potametalia KocH 1926 - společenstva vzplývavých a ponoře
ných sladkovodních vyšších rostlin (makrofyt) 

19. svaz: N ymphaeion albae ÚBERDORFER 1957 - společenstva zakoře
něných rostlin s listy plovoucími na hladině (aerohydatofyta) stojatých 
vod 
20. svaz: Potamion lucentis VoLLMAR 194 7 - společenstva ponořených 
rostlin většinou s velkými listy 

a) podsvaz: Potamenion polygonifolii (DEN HARTOG et SEGAL 1964) 
HEJN"Ý status novus - společenstva aerohydatofyt s ponořenými 
vzplývavými listy rostoucí v mělkých vodách (do 60 - 80 cm) 
b) podsvaz: Potamenion lucentis - společenstva ponořených rostlin 
s velkými listy rostoucích v hloubce 1-2 m 

21. svaz: Potamion pusilli VoLLMAR 1947 - společenstva ponofoných 
vodních rostlin (euhydatofyta) s drobnými niťovitými a čárkovitými 
listy, rostoucích v hloubce od 0,5 do 1 m 

14. řád: Callitricho-Batrachietalia PASSARGE 1978 - společenstva vzplý
vavých a ponořených vodních rostlin mělčin tekoucích i stojatých vod 
eurosibiřské oblasti 

22. svaz: Batrachion fluitantis N EUHAUSL 1959 - společenstva vzplý
vavých a ponořených vodních rostlin mělkých tekoucích vod 
23. svaz: Batrachion aquatilis PASSARGE 1964 - společenstva vzplýva
vých a ponořených vodních rostlin mělkých stojatých vod, jejichž 
existence je podmíněna dočasným vynořením púdy nad hladinu 

9. třída: Littorelletea BR.-BL. et TuxEN 1943 - společenstva pobřežnice (spo
.lečenstva tenagofyt) 

15. řád: Littorelletalia KocH 1926 - eurosibiřská společenstva pobřežnice 
24. svaz: Isoetion lacustris NoRDHAGEN 1937 - společenstva šidlatek 
v mělkých vodách při pobřeží oligotrofních horských jezer 
25. svaz: Littorellion uniflorae KocH: 1926 - společenstva bahničky 
jehlicovité na mělkém pobřeží rybníků středrú Evropy 

1 O. třída: U tricularietea intermed io-minoris PIETSCH 19 65 - společenstva 
bublinatek malých mělkých tůní 

16. řád: U tricularietalia intermedio-minoris PIETSCH 1965 - společenstva 
bublinatek malých rašelinných tůní eurosibiřské oblasti 

26. svaz: Sphagno-Utricularion TH. M-ULLER et GoRS 1960 (incl. Scor
pidio-Utricularion PIETSCH 1965) - společenstva bublinatek v malých 
tůňkách přechodových rašelinišť nebo při březích oligotrofních vodních 
nádrží 

11. třída: lsoeto-Nanojuncetea BR.-BL. et T-UXEN 1943 - společenstva obna
žených den (pelochtofyt) mírného pásma 
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1 7. řád: Oyperetalia fusci PIETSCH 1963 - eurosibiřská společenstva o bna
žených den 

27. svaz: Elatini-Eleocharition ovatae PIETSCH 1973 - společenstva ob
nažených den a mělkých pobřežních vod s optimálním vývojem na 
sapropelových až hrubozrných štěrkopíscích 
28. svaz: Radiolion linoidis PIETSCH 1973 - společenstva obnažených 
den s optimálním vývpjem na mokrých až vlhkých jemných píscích 
29. svaz: N anocyperion flavescentis KocH 1926 - spoleěenstva mokrých 
až vlhkých obnažených den teplých oblastí 

12. třída: Phragmiti-Magnocaricetea KLIKA in KLIKA et NovÁK 1941 - spole
čenstva rákosin a vysokých ostřic 

18. řád: Phragmitetalia KocH 1926 - eurosibiřská sladkorndní společen
stva rákosin 

30. svaz: Phragmition communis KocH 1926 - sladkovodní společen
stva rákosin stojatých vod 

19. řád: Bolboschoenetalia maritimi HEJNÝ in HOLUB et al. 196 7 - spole
čenstva rákosin brakických a alkalických vod 

31. svaz: Scirpion maritimi DAHL et HADAČ 1941 - společenstva ráko
sin slaných a alkalických vod, v kontinentálních podmínkách vázaných · 
na ekotopy s kolísající vodní hladinou 

20. řád: Oenanthetalia aquaticae HEJNÝ in KOPECKÝ et HEJNÝ 1965 -
eurosibiřská společenstva vysokých bažinných bylin (ochtohydrofyt) sto
jatých vod s kolísající vodní hladinou 

32. svaz: Oenanthion aquaticae HEJNÝ ex NEUHAUSL 1959 - přirozená 
i antropicky ovlivněná společenstva stojatých vod (mrtvých říčních ra
men, tůní, rybníků) i periodických vod s kolísající vodní hladinou 

21. řád: Nasturtio-Glycerietalia PIGNATTI 1953 em. KOPECKÝ in KOPECKÝ 
et HEJNÝ 1965 - eurosibiřské rákosiny tekouckh vod 

33. svaz: Phalaridion arundinaceae KOPECKÝ 1961 - říční rákosiny na 
recentních náplavech vodních toků se silně kolísající vodní hladinou 
34. svaz: Sparganio-Glycerion fluitantis BR.-BL. et SISSINGH in BoER 
1942 - pobřežní porosty malých vodních toků 

22. řád: Magnocaricetalia PIGNATTI 1953 - eurosibiřská společenstva vy
sokých ostřic 

35. svaz: Oicution virosae HEJNÝ ex S EG AL in W ESTHOFF et DEN HELD 
1969 - společenstva nezpevněných půd v akumulačním pásmu stoja
tých vod 
36. svaz: M agnocaricion elatae KocH 1926 - společenstva vyso~ých 
ostřic na pobřeží stojatých vod a v okolí pramenišť 
37. svaz: Oaricion rostratae BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1963 - společenstva 
vysokých ostřic v okolí pramenišť, v příkopech s průsakem vod nebo 
v pramenných mísách 
38. svaz: Caricion gracilis NEUHAUSL 1959 em. BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 
1963 - společenstva vysokých ostřic při pobřeží stojatých vod, zejména 
v aluviích řek 

13. třída: Orypsietea aculeatae VICHEREK 1973 - efemerní slanomilná vege- · 
tace pobřeží brakických vod 

101 



23. řád: Crypsietalia aculeatae VICHEREK 1973 - druhově chudá slano
milná (halofilní) společenstva s převahou jednoletých trav 

39. svaz: Cypero-Spergularion salinae SLAVNié 1948 - efemerní spole
čenstva obnažených slaných půd rybníků a periodických tůní v ponticko
-pannonské květenné oblasti 

14. třída: Thero-Suaedetea VICHEREK 1973 - společenstva jednoletých druhů 
solničky 

24. řád: Thero-Suaedetalia BR.-BL. et DE BoLós 1957 em. BEEFTINK 1962 
- druhově chudá halofilní společenstva jednoletých rostlin 

40. svaz: Thero-Suaedion BR.-BL. ex TuxEN 1950 - přirozená tero
fytická halofilní a nitrofilní lemová společenstva okrajú brakických 
stojatých vod 

15. třída: Thero-Salicornietea strictae TuxEN in TuxEN et OBERDORFER 1958 
- společenstva jednoletých druhú slanorožce 

25. řád: Thero-Salicornietalia strictae TuxEN in TuxEN et 0BERDORFER 
1958 - druhově chudá halofilní společenstva jednoletých druhů slano
rožce na silně slaných hlinitých až jílovitých púdách 

41. svaz: Thero-Salicornion strictae BR.-BL. 1933 em. Tux·EN in TttxEN 

et 0BERDORFER 1958 - přirozená halofilní společenstva silně slaných 
solončakú v nížinném stupni 

16. třída: Festuco-Pucc1:nellietea Soó 1968 - přirozená travinná vegetace 
slaných luk 

26. řád: Scorzonero-Juncetalia gerardii VIClIEREK 1973 - halofilní luční 
společenstva mokrých solončaků 

42. svaz: Scorzonero-Juncion gerardi (WENDELBERGER 1943) VICHEREK 

1973 - halofilní luční společenstva mokrých solončaků v ponticko-pan
nonské květenné oblasti 

27. řád: Festuco-Puccinellietalia Soó 1968 em. VICHEREK 1973 - přirozená 
halofilní luční vegetace vysýchavých slanců 

43. svaz: Puccinellion limosae Soó 1933 corr. WENDELBEIWER 1943 em. 
VICHEREK 1973 - přirozená mezofilní halofilní luční společenstva vy
sychavých slanců v ponticko-pannonské květenné oblasti 

17. třída: Montio -Cardaminetea BR.-BL. et TůXEN ex KLIKA et HADAČ 1944 
- společenstva pramenišť (rheokrénů) 

28. řád: Montio-Cardaminetalia PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SoKOLOWSKI 

et WALLISCH 1928 - společenstva pramenišť a horských potoků 
44. svaz: Cardamino-Montion BR.-BL. 1926 em. HADAČ hoc loco (sensu: 
M ontion MAAS 1959) - světlomilná společenstva horských pramenišť 
s mírně kyselou až subneutrální vodou 
45. svaz: Cratoneurion commutati KocH 1928 - světlomilná společenstva 
vápnitých pramenišť a potočních travertinů 
46. svaz: Cardaminion amarae MAAS 1959 - stínomilná společenstva 
kyselých nebo subneutrálních pramenišť lesního stupně 

18. třída: Scheuchzerio-Caricetea fuscae TuXEN 1937 - společenstva minero-
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trofních rašelinišť a krátkostébelných os_třicových luk na minerálních za
mokřených půdách 

29. řád: Oaricetalia fuscae KocH 1926 - ostřicovomechová společenstva 
minerotrofních rašelinišť a minerálních zamokřených půd 

4 7. svaz: Oaricion fuscae KocH 1926 em. KLIKA 1934 - ostřicová spole
čenstva rašelinných luk na mělkých rašelinách nebo na zamokřených 
zrašelinělých minerálních půdách ( anmoor) 
48. svaz: Oaricion davallianae KLIKA 1934 - ostřicovomechová spole
čenstva organogenních (řidčeji minerálních) půd bohatých uhličitanem 
vápenatým s poměrně slabou rašelinotvornou schopností v nižších až 
středních polohách 
49. svaz: Oaricion lasiocarpae V ANDEN BERGHEN in LEBRUN et al. 1949 
em. RYBNÍČEK2 ) .- ostřicovomechová společenstva nižších a středních 
poloh na neutrálních substrátech s vyšším obsahem bázických iontů 
50. svaz: Oaricion demissae RYBNÍČEK 1964 - ostficovomechová spo
lečenstva převážně na kyselých a bázemi chudých silikátových pod
kladech 
51. svaz: Drepanocladion exannulati KRAJINA 1933 - sukcesně stagnu
jící druhově chudá ostřicovomechová nebo mechová společenstva sili
kátových podkladů v horských a subalpinských polohách 
52. svaz: Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion nitentis DAHL 1957 -
ost:ř"icovomechová rašelinotvorná sukcesně pokročilejší společenstva 
s kalcitolerantními rašeliníky na vápnitých i silikátových podkladech 
středních poloh 

30. řád: Scheuchzerietalia palustris NoRDHAGEN 1937 - ostř'icovorašeliní
ková společenstva mezo- a oligotrofních rašelinišť podhorských až hor

ských luk 
53. svaz: Eriophorion gracilis PREISING in 0BERDORFER 1957 em. RYB

NÍČEK2) - mezotrofní ostřicovorašeliníková společenstva hlubších ra
šelinišť převážně v podhorských oblastech, řidčeji v nížinách 
54. svaz: Rhynchosporion albae KocH 1926 - mezotrofní ostřicovo-raše
liníková společenstva počínajícího rašelinění , u nás nejčastěji na písči
tých silikátových podkladech v nížinách až podhorských polohách 
55. svaz: Sphagno recurvi-Oaricion canescentis PASSARGE (1964) 1978 -
oligotrofní ostficovorašeliníková společenstva rašelinišť podhorských 
a horských poloh 
56. svaz: Leuco-Scheuchzerion palustris DAHL 1957 - oligotrofní až 
dystrofní ostřicovorašeliníková až rašeliníková společenstva, vázaná na 
tůňky v komplexech vrchovištních rašelinišť v horských, výjimečně 
podhorských polohách 

19. třída: Oxycocco-Sphagnetea BR.-BL. et TůxEN 1943 - společenstva 
vrchovišť a rašelinných lad s převahou keříčků 

31. řád: Sphagnetalia medii Kl.sTNER et FLOSSNER 1933 -- společenstva 
su bkon tinen tálních vrchovišť 

57. svaz: Oxycocco-Empetrion hermaphroditi NoRDHAGEN 1937 - spole
čenstva subalpínských vrchovišť a vrchovišť boreoarktického rozšíření, 
om brosoligenního charakteru 

2) Emen<lace s vazú Caricion las·iocat·pae (49. sv. ) a Eriophorion gracilis (53. sv.) je _provi
zorní, podrobné zdůvodnění je v samostatné s tudii odevzdané jako rukopis pro Studie CSAV. 
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58. svaz: Sphagnion medii Kl.STNER et FLOSSNER l 933 em. DIERSSEN 
in 0BERDORFER 1977 (incl. Pino-Ledion Tiixen 1955) - Rpolečenstva. 
vrchovišť podhorského a horského stupně v subkontinentální části 
Evropy 

32. řád: Sphagno-Ericetalia (ScnwrcKERATH 1940) BR.-BL. 1949 - spo
lečenstva atlantských vrchovišť, pokryvných rašelinišť a lad zasahujících 
na území našeho státu jen v netypické formě 

59. svaz: Oxycocco-Ericion (NoRDHAGEN 1937) TúXEN 1937 em. 
MOORE 1968 - společenstva atlantských vrchovišť a pokryvných ra
šelinišť 

20. třída: Molinio-Arrhenatheretea TuxEN 1937 - hospodářsky vyuz1vaná 
společenstva luk a pastvin na vlhkých až čerstvě vlhkých stanovištích 

33. řád: Arrhenatheretalia PAWLOWSKI 1928 - louky a pastviny čerstvě 
vlhkých stanovišť 

60. svaz: Arrhenatherion KocH 1926 - mezofytní louky nížin až pod
horského stupně 
61. svaz: Polygono-Trisetion BR.-BL. et TuxEN ex MARSHALL 1947 noro. 
in ver. - mezofytní louky horských poloh 
62. svaz: Cynosurion TuXEN 1947 - krátkostébelné mezofytní travinné 
porosty ovlivňované pastvou, příliš častou sečí nebo sešlapováním 

34. řád: Molinietalia Kocn 1926 - převážně travinné porosty vlhkých 
stanovišť 

63. svaz: Alopecurion pratensis P ASSARGE 1964 - vlhké až čerstvě vlhké 
louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo podmáčené polohy ní
žinného až podhorského stupně 
64. svaz: Calthion TUXEN 1937 em. BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1978 -
eutrofní vysokostébelné a vysokobylinné louky s hladinou podzemní 
vody bez velkých výkyvů 

a) podsvaz: Calthenion - jedno- až dvousečné louky střídavě mokrých 
stanovišť zpravidla bez velkých výkyvů půdní vlhkosti 
b) podsvaz: Filipendulenion (LOHMEYER in OBERDORFER et al. 1967) 
BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1978 - nepravidelně kosená vysokobylinná 
společenstva , nejčastěji s dominujícím tužebníkem jilmovým 

65. svaz: Cnidion venosi BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1965 - kontinentální 
zaplavované louky niv velkých řek, které v pannonské oblasti ČSR 
vyznívají na jižní Moravě 
66. svaz: Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (PASSARGE 1977) BA
LÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1981 - subkontinentální až kontinentální zaplavo
vaná vysokobylinná společenstva 
67. svaz: Molinion KOCH 1926 - nehnojené louky střídavě vlhkých 
stanovišť vlivem silně kolísající hladiny podzemní vody 

21. třída: Nardo-Callunetea PREISING 1949 - acidofilní společenstva nehno
jených krátkostébelných luk a pastvin, vřesovišť a odumřelých rašelinišť 
Evropy 

35. řád: Nardetalia PREISING 1949 - společenstva smilkových luk a 
pastvin 

68. svaz: Nardion BR.-BL. 1926 - primární až člověkem ovlivněné 
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subalpínské až alpínské smilkové louky a pastviny, pronikající dru
hotně na odlesněná místa horského stupně 
69. svaz: Violion caninae ScHWICKERATH 1944 - druhotné krá.tko
stébelné smilkov~ louky a pastviny pahorkatinných až horských poloh 
České vysočiny 
70. svaz: Nardo-Agrostion tenuis SrLLINGER 1933 - většinou druhotné, 
1-idčeji primární smilkové louky a pastviny horských (až subalpínských) 
poloh Karpat a Krkonoš 

36. řád: Calluno-Ulicetalia TtrxEN 1937 - keříčková společenstva vře
sovišť 

71. svaz: Genistion BocHER 1943 - druhově chudá vřesovištní spole
čenstva představující náhradní společenstva lesů svazů Genisto germa
nicae-Quercion a Dicrano-Pinion, řidčeji primární společenstva mělkých 
půd na živinami chudých silikátových a křemitých skalách od podhor
ského do alpínského stupně 
72. svaz: Euphorbio-Callunion SCHUBERT 1960 - druhově bohatší vře
sovištní společenstva představující náhradní společenstva po lesích 
řádu Fagetalia a Quercetalia pubescenti-petraeae, řidčeji primární spole
čenstva mělkých skalních půd na minerálně silnějších silikátových 
horninách 
73. svaz: Vaccinion BocHER 1943 - chudá brusnicová společenstva 
představující většinou degradační případně paseková stadia po lesích 
svazu Luzulo-Fagion a Piceion excelsae, řidčeji Dicrano-Pinion, v menší 
míře primární společenstva mělkých skalních půd, pHpadně alpínských 
holí 

22. třída: Koelerio-Corynephoretea KLIKA in KLIKA et NovÁK 1941 - psamo
filní travinná společenstva (sub )atlantského rozšíření 

37. ř'ád: Corynephoretalia canescentis KLIKA 1934 em. TtrXEN 1962 
společenstva kyselých pohyblivých vátých písků 

74. svaz: Corynephorion canescentis KLIKA 1931 em. TtrxEN 1962 
druhotn á iniciální společenstva kyselých pohyblivých písků na stano
vištích po kyselých doubravách a horo-dubových lesích v nížinném 
stupni 

23. třída: P est,ucetea vaginatae Soó 1968 em. VruHEREK 1972 - psamofilní 
travinná _společenstva kontinentálního rozšíření 

38. řád: F estuco-Astragaletalia arenarii VICHEREK 1972 - společenstva. 
neutrálních a bázických (vápnitých) vátých písků 

75. svaz: Koelerion glaucae VoLK 1931 - druhotná společenstva ne
utrálních stabilizovaných vátých písků v sarmatské květenné oblasti 

24. třída: Sedo-Scleranthetea BR.-BL. 1955 em. MORAVEC 1967 - pionýrská 
bylinná společenstva primitivních půd 

39. řád: Trifolio arvensi-Festucetalia ovinae MORAVEC 1967 - primitivní 
travinobylinná společenstva chudých písčitých a mělkých půd 

76. svaz: Thero-Airion 0BERDORFER 1957 - efemerní neuzavřená spo
leče1 stva kulturních humusem chudých půd 
77. svaz: Veronicion 0BERDORFER 1957 - bylinná společenstva drob
ných jarních efemerů 
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78. svaz: Hyperico perforati-Scleranthion perennis MORAVEC 1967 -
travinobylinná společenstva mělkých půd chudých silikátových skal
ních podkladů 
79. svaz: Plantagini-Festucion ovinae PASSARGE 1964 - ±uzavřená 
travinná společenstva chudých písčitých půd 

40. řád: Alysso-Sedetalia MORAVEC 1967 - pionýrská společenstva primi
tivních karbonátových půd 

80. svaz: Alysso alyssoidis-Sedion albi 0BERDORFER et TH. MULLER in 
TR. MULLER 1961 - pionýrská bylinná společenstva mělkých proto
rendzin 

25. třída: Festuco-Brometea BR.-BL. et TůXEN 1943 - xerotermní až semi
xerotermní travinobylinná společenstva 

41. řád: Festucetalia valesiacae BR.-BL. et TuxEN 1943 - kontinentální až 
kontinentálně submediterránní travinná společenstva 
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81. svaz: Alysso-Festucion pallentis MORAVEC in HOLUB et al. 1967 -
pionýrská skalní společenstva jižních svahů na silikátových sub
strátech 

a) podsvaz: Alysso-Festucenion pallentis - bylinná společenstva pří
krých silikátových skal převážně jižních expozic 
b) podsvaz: Potentillo arenariae-Festucenion pallentis KOLBEK 1983 -
druhově bohatá bylinná společenstva mírných skalnatých svahů na 
silikátových substrátech 

82. svaz: H elianthemo cani-Festucion pallentis KOLBEK 1983 - druhově 
bohatá bylinná skalní společenstva jižních svahů na vápnit.ých sub
strátech 

a) podsvaz: H elianthemo cani-Festucenion pallentis - druhově bohatá 
·skalní společenstva jižních svahů na vápnitých substrátech Čech 
b) podsvaz: Poo badensis-Teucrienion montani KOLBEK 1983 - dru
hově bohatá skalní společenstva jižních svahů rozšířená v xero
termní oblasti Moravy (a Slovenska) 

83. svaz: Seslerio-Festucion glaucae KLIKA 1931 em. KOLBEK 1983 -
druhově bohatá společenstva severních svahů na karbonátových nebo 
ultrabázických substrátech 

a) podsvaz: Seslerio-Festucenion glaucae - druhově bohatá spole
čenstva severních svahů na karbonátových půdách v xerotermních 
oblastech Moravy (a Slovenska) 
b) podsvaz: Cynancho vincetoxici-Seslerienion calcariae KOLBEK 1983 
- druhově bohatá společenstva severních svahů na karbonátových 
nebo bázických až ultrabázických silikátových horninách v xero
termních oblastech Čech 

84. svaz: Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini KOLBEK, MORAVEC et 
KRAHULEC 1983 - druhově bohatá společenstva serpentinitových skal 
v xerotermních oblastech 
85. svaz: Festucion valesiacae KLIKA 1931 - druhově bohatá xerotermní 
až semixerotermní bylinná společenstva oblasti subkontinentálrúho až 
kon tinen tá.lního klima tu 

a) podsvaz: Festucenion valesiacae - druhově bohatá bylinná spo
lečenstva jižrúch skalnatých a hlinitých sváhů s minerálně silnou 
(často vápnitou) hlubší kamenitou půdou · 



b) podsvaz: Coronillo variae-Festucenion rupicolae KOLBEK 1983 -spole
čenstva hlubších ~keletovitých humózních půd podhorského stupně 
západní poloviny Cech 
c) podsvaz: Agropyro intermediae-Festucenion valesiacae KOLBEK 1983 
- druhově bohatá bylinná. společenstva mineryálně silných jílovitých, 
hlinitých a slinitých půd v kolinním stupni Cech, podmíněná často 
antropickými zásahy 

42. řád: Brometalia erecti KocH 1926 em. BR.-BL. 1936 - subatlantsko
-submediterránní xerotermní až semixerotermní bylinná společenstva 

86. svaz: Bromion erecti KocH 1926 - druhově bohatá bylinná spole
čenstva hlubších minerálně silných půd teplých oblastí 
87. svaz: Koelerio-Phleion phleoirlis KoRNECK 1974 - bylinná spole
čenstva silikátových, minerálně chudších půd v oblastech subatlant
ského až subkontinentálního klimatu 

26. třída: Tnfolio-Geranietea TH. M"ůLLER 1961 - lemová semixero
t ermní až xerotermní bylinná společenstva 

43. řád: Origanetalia vulgaris TH. MULLER 1961 - subkontinentálně-sub
mediterránní lemová společenstva 

88. svaz: Geranion sanguinei TuxEN in TH. MULLER 1961 - druhově 
bohatá Jemová společenstva teplomilných lesů na mělkých půdách 
89. svaz: Trifolion medii TH. MULLER 1961 - druhově bohatá. lemová 
společenstva mezofilních lesů na stfodně hlubokých půdách 

27. třída: Betulo carpaticae-Alnetea vin~dis REJMÁNEK in HUML et al. 1979 
- subalpínská společenstva listnatých keř·ů 

44. řád: Alnetalia viridis RuBEL 1933 - subalpínská keřová společenstva 
středoevropských pohofí ~ 

90. svaz: Salicion silesiacae REJMÁNEK, SÝKORA et STURSA 197 l - křo
viny lavino vých drah 

28 . třída: Salicetea purpureae MooR 1958 - společenstva vrbových a vrbo
topolových luhů 

45. řád: Salicetalia purpureae MooR l 958 - vrbové a vrbotopolové luhy 
mírné zóny Evropy 

91. svaz: Salicion triandrae TH. MULLER et GbRS 1958 - vrbové křo
viny na často zaplavovaných březích vodních toků 
92. svaz: Salicion eleagni Mno& 1958 - společenstva keřovitých vrb 
na štěrkovitých náplavech podhorských řek 
93. svaz: Salicion albae (OBERDORFER 1953) TH. MULLER et G6Rs 1958 
- společenstva stromovitých vrb a topolů osidlující nejvlhčí místa 
údolních niv při velkých řekách 

29. tHda: Alnetea glutinosae BR.-BL. et TuxEN 1943 - společenstva bažin
ných olšin a vrbin 

46. řád: Alnetalia glutinosae TuxEN 1937 - evropské bažinné olšiny 
94. svaz: Alnion glutinosae MALCUIT 1929 - bažinné olšiny na rašelin
ných půdách typu fen 

4 7. řád: Salicetalia auritae DoING 1962 - bažinné vrbové křoviny 
95. svaz: Salicion cinereae TH. MULLER et G6Rs ex PASSARGE 1961 
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bažinné vrbové křoviny na rašelinných půdách typu fen často zapla
vené stagnující vodou 

30. třída: Querco-Pagetea BR.-BL. et VLIEGER in VLIEGER 1937 - spole
čenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin 

48. řád: Fagetalia sylvaticae p A WLOWSKI in p A WLOWSKI, SOKOLOWSKI et 
WALLISCH 1928 - mezofilní až hygrofilní opadavé listnaté lesy mírného 
pásma Evropy 

96. svaz : Alno-Ulmion BR.-BL. et TuxEN ex TcHOU 1948 em. TH. MUL

LER et GoRs 1958 - lužní lesy představující primární vegetaci zapla
vovaných a podmáčených poloh 

a) podsvaz: Alnenion glutinoso-incanae ÚBERDORFER 1953 - lužní 
lesy podmáčených údolních poloh a okolí pramenišť od pahorkatin 
až do horských poloh 
b) podsvaz: Ulmenion 0BERDORFER 1953 - lužní lesy údolních niv 
velkých vodních toků v nížinách 

97. svaz: Ca,rpinion I ssLER 1931 em. MAYER 1937 - květnaté mezofilní, 
místy až slabě hygrofilní (řidčeji subxerofilní) dubohabrové a dubo
lipové háje (místy s pÍ'Íměsí jedle),· představující primární, většinou 
klimaxovou vegetaci nížinného a pahorkatinného stupně 
98. svaz: Tilio-Acerion KLIKA 1955 - suťové a roklinové listnaté lesy 
představující primární, většinou blokovaná lesní sukcesní stadia 
99. svaz: Pagion LuQUET 1926 - květnaté bučiny, jedlobučiny a jed
liny představující primární, většinou klimaxovou vegetaci podhorského 
až horského (pi"íp. supramontánního) stupně 

a) podsvaz: Eu-Fagenion ÚBERDORFER 1957 em. TůxEN in TůXEN 
et ÚBERDORFER 1958 - květnaté bučiny, lipové bučiny a jedlobučiny 
na silikátových půdách podhorského a horského stupně 
b) podsvaz: Acerenion ÚBERDORFER 1957 - vysokobylinné klenové 
bučiny supramontánního, lokálně i horského stupně 
c) podsvaz: Cephalanthero-Fagenion TůXEN in TůXEN et 0BERDORFER 
1958 - květnaté vápnomiJné bučiny 
d) podsvaz: Galio-Abietenion ÚBERDORFER 1962 - květnaté jedliny 

100. svaz: Luzulo-Fagion LOH1\1EYER et TůxEN in TůXEN 1954 - dru
hově chudé acidofilní bučiny, smrkové bučiny a jedliny představující 
primární vegetaci na chudých horninách; na výživných horninách jde 
o sekundární degradační stadia květnatých bučin a jedlobučin 

49. řád: Quercetalia pubescentis BR.-BL. 1931 - šipákové doubravy a sub
xerofilní teplomilné doubravy 

101. svaz: Quercion pubescenti-petraeae BR.-BL. 1931 šipákové 
doubravy a subxerofilní teplomilné doubravy tvo:řfoí klimaxovou vege
taci hlubších, většinou vápnitých půd nebo subklimaxovou vegetaci 
mělkých skalních půd od středně bohatých silikátových hornin po 
vápence 

50. řád: Prunetalia TůXEN 1952 - křoviny a keřová společenstva lesních 
plášťů 
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102. svaz: Rubo-Prunion spinosae (TůXEN 1952) TH. MULLER in 0BE.R

DORFER et al. 1967 - křoviny a keřové lesní pláště vlhčích oblastí se 
suboceánským klimatem - společenstva u nás nedostatečně známá 
103. svaz: Prunion spinosae Soó (1931) 1940 - sekundární křoviny 



a keřové lesní pláště na polohách lesů řádu Fagetalia sylvaticae - spole
čenstva u nás dosud nedostatečně známá 
104. svaz: Prunion fruticosae TuxEN 1952 - primární i sekundámí 
křoviny a keřové lesní pláště teplých oblastí, často na kontaktu s h~sy 
řádu Quercetalia pubescentis nebo jako jejich náhradní společenstva 

31. třída: Quercetea robori-petraeae BR.-BL. et TuxEN 1943 - acidofilní 
doubravy, březové a borové doubravy 

51. řád: Quercetalia robori-petraeae TuxEN 1931 - acidofilní doubravy, 
březové a borové doubravy západní a střední Evropy 

105. svaz: Genisto germanicae-Quercion NEUHAUSL et NEUHAUSLOVÁ-No

VOTNÁ 1967 - acidofilní doubravy, březové a borové doubravy střední 
Evropy představující klimaxovou lesní vegetaci kyselých silikátových 
a křemitých půd 

32. třída: Erico-Pinetea HORVAT 1959 - primární bory vápencových a dolo
mitových substrátú 

52. řád: Erico-Pinetalia HORVAT 1959 - reliktní bory vápencových a dolo
mitových skal 

106. svaz: Erico-Pinion BR. -BL. in BRAUN-BLANQUET, SISSINGH et 
VLIEGER 1939 - květnaté reliktní bory vápencových a dolomitových 
skal představující primární blokovaná sukcesní stadia 

33. třída: Vaccinio-Piceetea BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET, SrssINGH et VLIE

GER 1939 - přirozené smrčiny, bory a kosodřevinové porosty 
53. řád: Piceetalia excelsae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SoKOLOWSKI et 
WALLISCH 1928 - oligotrofní přirozené smrčiny, bory, březiny a koso
dřevinové porosty s převahou acidofilních keHčků v bylinném patře 

107. svaz: Dicrano-Pinion LIBBERT 1933 - primární reliktní bory sili
kátových skal, rašelinné bory a bory písčitých půd (tyto zahrnují 
i sekundární společenstva) 
108. svaz: Piceion excelsae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SoKOLOWSKI et 
WALLISCH 1928 - přirozené smrčiny s hojným výskytem chamaefytů · 
příp. bohatě vyvjnutým mechovým patrem, představující primární 
lesní vegetaci jednak v podobě klimaxových smrčin, jednak jako trvalá, 
společenstva podmáčených půd 
109. svaz: Pinion mughi PAWLOWSKI 1928 - subalpínská společenstva 
kosodřeviny představující primární keřová společenstva subalpínského 
stupně · 
llO. svaz: Betulion pubescentis LoHMEYER et TU-xEN in TuxEN 1955 -
primární rašelinné březiny 

54. řád: Athyrio-Piceeta,lia HADAČ 1962 - primární vysokobylinné smrči
ny horského až supramontánního stupně 

ll l. svaz: Athyrio alpestris-Piceion SÝKORA 1971 - kapradinové smrči
ny lokálně příznivých stanovišť horského až supramontánniho stupně 

34. tí-ída: Robinietea .JURKO ex HADAČ et SOFRON 1980. - společenstva dru
hotných akáto,~ých porostů 

55. řád: Chelidonio-Robinietalia JURKO ex HADAČ et SOFRON 1980 - nitro
filní společenstva druhotných akátových porostů 
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112. svaz: Chelidonio-Robinion HADAČ et SOFRON 1980 - společenstva 
akátových porostů na těžších, minerálně bohatých dostatečně vlhkých 
půdách 
113. svaz: Balloto nigrae-Robinion HADAČ et SOFRON 1980 - společen
stva akátových porostů na písčitých, minerálně chudších suchých 
půdách 

35. třída: Epilobietea angustifolii TťrxEN et PREISING in TťrxEN 1950 -- spo
lečenstva lesních pasek 

56. řád: AtropetaUa VLIEGER 1937 - bylinná společenstva lesních holin 
a pasek 

114. svaz: Epilobion angitstifolii Soó 1933 em. TťrXEN 1950 - bylinná 
společenstva pasek a holin na oligotrofních půdách po společenstvech 
třídy Quercetea robori-petraeae a svazu Luzulo-Fagion 
115. svaz: Atropion bellae-donnae BR.-BL. ex TťrxEN 1937 em. 0BER

DORFER 1957 - bylinná společenstva holin na mírně eutrofních půdách 
po společenstvech svazů Oarpinion betul'i a Fagion 

57. :1-ád: Sambucetalia 0BERDORFER 1957 - křovinná společenstva lesních 
pasek, lesních lemů a vysokých mezí 

116. svaz: Sambuco-Salicion capreae TťrXEN et NEUMANN in TťrxEN 
1950 - křovinná společenstva pasek, lesních lemů a ruderalizovaných 
stanovišť po demolicích i v sídlech 

36. třída: Bidentetea tripartiti TťrxEN, LonMEYER et PREISING in TťrXEN 
1950 - přirozená až ruderální nitrofilní společenstva vysokých jednoletých 
bylin na obnažených půdách 

58. řád: Bidentetalia BR.-BL. et TťrXEN 1943 - přirozená až ruderální 
nitrofilní společenstva obnažených půd stojatých i tekoucích vod 

117. svaz: Bidention tripartiti NoRDHAGEN 1940 (syn.: Polygono-Oheno
podion polyspermi KooH 1926, nomen ambiguum) - přirozená až 
ruderální společenstva obnažených půd stojatých vod v nížinách a pa
horkatinách 

37. třída: Ohenopodietea BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET, RoussINE et N1~GRE 
1952 em. LORMEYER, J. et R. TťrXEN ex MATUSZKIEWIOZ 1962 - holarktická 
nitrofilní společenstva na kypřených půdách na rumištích a v okopaninách 

59. řád: Sisymbrietalia J. TuxEN ex MATUSZKIEwrcz 1962 em. GoRs 

1966 - společenstva na kypřených půdách na skládkách a na rumištích 
118. svaz: Ohenopodion glauci HEJNÝ 1974 - ruderální společenstva 
obnažovaných půd močůvkových stružek, okolí hnojišť a silážních 
jam 
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119. svaz: Malvion neglectae HEJNÝ 1978 - druhotná nitrofilní spole
č~nstva nízkých terofyt na organominerálních půdách obohacovaná 
splaškovými nebo močůvkovými vodami v okolí venkovských sídel 
120. svaz: Bromo-Hordeion murini HEJNÝ 1978 - druhotná společen
stva nízkých terofytních trav na sypkých antropogenních půdách růz
ného původu 
121. svaz: Sisymbrion officinalia TuxEN, LOHMEYER, PREISING in Tu

XEN 1950 em. HEJNÝ in HEJNÝ et al. 1979 - druhotná nitrofilní spo
lečenstva vysokých terofyt převážně na sypkých minerálních půdách 



60. řád: Polygono-Chenopodietalia J. TuxEN ex MATUSZKIEWICZ 1962 -
holarktická nitrofilní společenstva terofyt na kypřených stanovištích 
a v okopaninách 

122. svaz: Fumario-Euphorbion TH. MtrLLER ex GoRs 1966 (= Polygono
-Chenopodion polyspermi sensu SrssINGR in WESTHOFF et al. 1946 p.p. 
non KocR 1926) - bazifilní okopaninová plevelová společenstva 
123. svaz: Spergulo-Oxalidion GbRS in 0BERDORFER et al. 1967 ( = Po
lygono-Chenopodion polyspermi sensu SISSINGH in WESTHOFF et al. 1946 
non Kocn 1926) - plevelová společenstva osídlující svěží, vápnem 
chudé, písčité nebo hlinité (kyselé) půdy 
124. svaz: Panico-Setarion SISSINGH in WESTHOFF et al. 1946 - spole
čenstva okopanin a kypřených stanovišť ma písčitých půdách 
125. svaz: Eragrostion (TUXEN 1950) 0BERDORFER 1954 - primární 
i náhradní společenstva nezpevněných částí písečných dun a zrai'íova
ných písků xerotermních okrsků 

38. třída: Artemisietea vulgaris LoHMEYER, PREISING et TuxEN in TuxEN 
1950 em. KOPECKÝ in HEJNÝ et al. 1979 - ruderální, mírně nitrofilní spole
čenstva víceletých bylin na kypřených stanovištích a rumištích 

61. řád: Onopordetalia acanthii BR.-BL. et TtrxEN 1943 em. GbRs 1966 -
termofilní až subtermofilní ruderální společenstva na kypřených st ano-
vištích, navážkách a rumištích · 

126. svaz: Onopordion acanthii BR.-BL. 1926 - archeofytní dvou- až 
víceletá ruderální společenstva kypřených stanovišť a rumišť převážně 
venkovských sídel 
127. svaz: Dauco-Jlf elilotion Go&s 1966 - ruderální společenstva pře
vážně dvouletých bylin na osluněných přirozených a antropogenních 
stanovištích, zejména podél silničních a železničních komunikací na 
skeletovitých půdách 

39. tHda: Galio-Urticetea PASSARGE ex KOPECKÝ 1969 - pfa·ozená a antropo
genní společenstva víceletých bylin na vlhkých až mírně vysýchavých sta
novištích 

62. řád: Convolvitletalia sepium TuxEN 1950 - přirozená nitrofilní spole
čenstva vysokých bylin a lián tvořících lem kfovin a lužních lesů na 
zaplavovaných březích 

128. svaz: S enecion Jluviatilis TuxEN 1950 - přirozená a antropicky 
ovlivňovaná lemová společenstva zaplavovaného pobřeží řek a potoků, 
vzácněji stojatých vod, často v kontaktu s rákosinami 

63. řád: Petasito-Chaerophylletalia MoRARIU 1967 - přirozená i druhotná 
lemová vysokobylinná společenstva na březích řek a potoků podhorského 
až horského stupně 

129. svaz: P etasitfon officinalis SILLINGER 1933 em. KOPECKÝ 1969 -
přirozená až druhotná vysokobylinná nitrofilní společenstva na březích 
řek a potoků podhorského až horského stupně 

64. řád: Lamia albi-Chenopodietalia boni-henrioi KOPECKÝ 1969 - rude
rální nitrofilní společenstva antropicky silně ovlivněných stanovišť 

130. svaz: Ga,lio-Alliarion LoRMEYER et 0BERDORFER in 0BERDORFER et 
al. 1967 - lemová stínomilná a vlhkomilná společenstva převážně d vou
letých nitrofilních bylin na antropicky ovlivňovaných stanovištích lesů, 
parků, zahrad, hřbitovů apod. 

111 



131. svaz: Arction lappae TůXEN 1937 em. GuTTE 1972 - ruderální 
společenstva dvou- až víceletých nitrofilních rostlin na antropogenních 
půdách ruderalizovaných stanovišť (smetiště, skládky) 
132. svaz: Aegopodion podagrariae TůxEN 1967 em. HILBIG, HEINRICH 
et NIEMANN 1972 - druhotná lemová nitrofilní společenstva víceletých 
rostlin, rostoucích na vlhčích ruderalizovaných stanovištích v sídlech 
i zastíněných porostech mimo sídla 
133. svaz: Rumicion alpini KLIKA in KLIKA et HADAČ 1944 - silně 
nitrofilní horská společenstva víceletých bylin ruderálních stanovišť 
kolem trvalých i periodických sídel (salaše) na basemi chudých půdách 
v horském až subalpinském stupni Sudet a Karpat 

40. t:Hda: Agropyretea repentis 0BERDORFER, Tn. MULLER et GoRs in 0BER
DORFER et al. 1967 - společenstva hemikryptofyt s mohutným kořenovým 
systémem na suchých či periodicky vysýchajících minerálních půdách 

65. řád: Agropyretalia repentis 0BERDORFER, Tn. MULLER et GoRs in 
0BERDORFER et al. 1967 - přirozená i náhradní společenstva hemikrypto
fyt zraúovaných půd 

134. svaz : Convolvulo-Agropyrion GoRs 1966 - přirozená společenstva 
osidlující zraňované sesuvné svahové hlinito-jílovité půdy včetně ro
nových kuželů, druhotná společenstva osídlující lemy polí, svahy úvozů 
a zra.l10vané půdy strání 

41. třída: Plantaginetea majoris TůXEN et PREISING in TU-xEN 1950 - dru
hotná, řidčeji přirozená společenstva terofyt a hemikryptofyt podmíněná 
zraňováním i sešlapováním půd na březích vod i v sídlech 

66. řád: Agrostietalia stoloniferae 0BERDORFER in 0BERDORFER et al. 1967 
- přirozená i druhotná společenstva hemikryptofyt na březích vod, pod
míněná dočasným zaplavováním stanovišť a zraňováním půd 

135. svaz: Agropyro-Rumicion crispi NoRDHAGEN 1940 - přirozená 
i druhotná společenstva dočasně zaplavovaných a podmáčených stano
višť na březích vod , v depresích aluvií, jakož i na podmáčených stano
vištích sídel 

a) podsvaz: Ranunculo repentis-Rumicenion crispi HEJNÝ et KOPEC
KÝ in HEJNÝ et al. 1979 - nitrofilní společenstva vyvinutá na pod
máčených až krátkodobě zaplavovaných nezasolovaných hlinito
jílovitých půdách 
b) podsvaz: Loto-Trifolienion WESTHOFF et VAN LEEUWEN ex VICHE
REK 1973 - subhalofilní přirozená i druhotná nitrofilní společenstva 
vyvinutá na periodicky zaplavovaných stanovištích 
c) podsvaz: J uncenion ef fusi w ESTHOFF et v AN LEEUWEN ex HEJNÝ 
et al. 1979 - nitrofilní společenstva vyvinutá na podmáčených 
a zraúovaných silikátových půdách 

67. řád: Plantaginetalia majoris TůXEN et PREISING in TůXEN 1950 -
druhotná společenstva terofyt a hemikryptofyt na sešla pá vaných stano
vištích eurosibiřské oblasti 

136. svaz: Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 - druhotná druhově 
chudá pionýrská společenstva jednoletých až vytrvalých druhů na 
sešlapávaných půdách sídel a obvodu komunikací 

i2. třída: Secalietea BR.-BL. in BRAUN-BLANQUET, RoussINE et NĚGRE 1952 
- plevelná společenstva polních kultur 
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68. fad: Secalietalia BR.-BL. 1931 em. in BRAUN-BLANQUET et. al. 1936-
plevelná společenstva teplých oblastí a živných půd eurosibiřské oblasti 

137. svaz: Oaucalion lappulae TůXEN 1950 - plevelná společenstva 
v teplých oblastech na bázemi bohatých půdách 
138. svaz: Sherardion KROPÁČ et HE.JNÝ in KROPÁČ 1978 - plevelná 
společenstva obilovin v mírně teplých oblastech na bázemi mírně bo
hatých půdách 
139. svaz: Veronico politae-Taraxacion KROPÁČ et HADAČ in KROPÁČ, 
HADAČ et HEJNÝ 1971 - plevelová společenstva víceletých pícnin na 
těžších, neutrálních až bázických půdách 

69. řád: Aperetalia J. et R. TůxEN in MALATO-BELIZ, J. TuxEN et R. Tu

XEN 1960 - plevelová společenstva v mírně teplých až chladnějších 
částech eurosibiřské oblasti na bázemi chudých půdách 

140. svaz: Aphanion J. et R. TůXEN in MALATO-BELIZ, J. TůXEN et 
R. TůXEN 1960 - plevelová společenstva na silikátových půdách 
141. svaz: Arnoseridion lVIALATO -BELIZ , J . TůxEN et R. TůXEN 1960 
- plevelová společenstva mírně teplých oblastí na písčitých půdách 

SUMMARY 
The s urvcy of tho higher vegotation uni t.s of thc (J,,;ech 8ooialist H.epublie is arra.ngod a ccording 

to the hierarc liical phytocoenological system of the Zurich-lVIontpollior school. The system 
compri:-1cs syntaxa of three pri1wipa l hierarchieal ran ks abovo thc rank uf n,,;,.;;oc iation - alliances, 
orden; anJ classes . Some all iarn.:es are d ivided in to suba ll ianee:,;. Ai l :,;yntaxa aro outlined by 
bricf general eharacter istics. Thc text on individLtal classl's wa:-1 prepared by sovcral co-workers 
whose names (and numbers oť c laRsos claborated) aro given in t lH' in trnJ uetion. 

No unification of subjectivo syntaxunornie approacli to tho clivi:-1iun of individual classes by 
tlie co->vorlrnrs could bc:: achievecl and tl1us tlte survey rcílPct:,; botlt different degree of our know
ledge aml subject i ve syn taxonomie trcatment of indiv idual syn taxa. 

The plant communities of tlie Czech SoC"iali st Hep11blic excopt purely cryptogamie commu
nities are classecl into 141 alliance::;, 69 orders a nd 42 <'las:-;f's . In comparíson wíth the system 
published for tho wholc Czechoslovakia (HOLUB et al. 19G7) tl1 e number of alliances increased 
uy 17 , tltat of orders by 7 anrl of elassos by 7. Th is refl ef't::; µartly the advances made in syn
taxo11orny in tlte last fiftecn years, part.ly tho d is<:O\' l' I',V of ::-1ynta.x11 in Czochoslovakía described 
ť'arl if'r abroad. 

Some new syntaxa are descríbPd by th<'ir authors in the appendix to this survey: Asplenio 
cuneijolii-Armcrion serpentini KOLBEK , l\loRAVEC et KRAHULEC, H ehanthemo cani-FeBtucfon 
pallentis KOLBEK, Potentillo arenariac-F'estucenion pallentis KOLBEK, Poo badensis-Teucrien~on 
montani KoLUEK, Cynuncho vincetoxfri-S"esleri<'n,ion calcariae T\:oLBEK , Coronillo var'iae-Festucen-ion 
rupfrolrle KOLBEK and Agrnpyro iu term ediae -Festucenion valesiocae KOLBEK. 

Tit e nomenclatural r~vis ion in tl1c sensc of tlte Codo of phyto::;oc iological nomenclature (BARK 
MAN , MmtAVEC et RAUSCHEiťJ.' Hl76) has b0nn carriAd ont for the majority of syntaxa by J. Mo
ravec in collaboration w ith somo co-workers. The bihliography of papors quoted in the author 
citations lms boon also comp iled by him. H owover, the u se of a syntaxon name in this survey 
doos not mPan that tlti :,; name is ncccssarilv corroct in tho sense of tho C'ode because in some cases 

. the norncrn: latnra l ťcvision was not SUCL'l'~sful. · 

AP PEN DIX 

Original diagnoses of new syntaxa 

(Jiří Kol bek) 

Alysso-Festucion pallentis MORAVEC in HOLUB et al. 1967 

Alysso-Festucenion pallentis suball. nova 
Nomenelat11ral type: id entical with the type of tlio name of the alliance. 
Subordinate assoc iations: Asperulo gloucue-Festucetum duriusculae PREIS in KLIKA 1939, 
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Allio montani-Sedetum albi KLIKA 1939, M elico transsilvanicae-Sempervivetum soboliferi PREIS in 
KLIKA 1939, Alysso saxatilis-Festucetum duriusculae KLIKA ex ČEŘOVSKÝ 1949. 

Potentillo arenariae-Festucenion pallentis KOLBEK, suball. nova hoc 
lo co 

Nomenclatural type: Potentillo arenariae-Festucetum pallentis (see below). 
Name giving taxa: Potentilla arenaria BoRKH. and Festuca pf.illens HosT. 
Differential species: Hieracium echioides LUMN„ Euphorbia seguierana NECK„ F estuca rupicola 

HEUFFEL, Avenochloa pratensis (L.) HOLUB, Galium verum L„ Aster linosyris (L.) BERNH„ 
Pulsatilla pratensis (L.) MILL„ StipajoannisČELAK„ Jasione montana L„ Poa bulbosa L„ Festuca 
valesiaca SCHLEICHER ex GAUDIN, Orthanta lutea (L.) KERN. ex WE'.rTsT. 

Brief characteristics: rich herb communities on rocky slopes of moderate inclination on 
silicate substrata. 

Subordinate associations: Potentillo arenariae-Festucetum pallentis KOLBEK (see below), Alysso 
montani-Potentilletum arena,riae PREIS 1939. 

Potentillo arenariae-Festucetum pallentis KOLBEK, ass. nova hoc loco 

The original diagnosis and nomenclatural type are represented by the following relevé: 
Locality: Central Bohemia, village Skryje, rocks above the right bank of the creek Úpořský 

potok towards W. from the rock Krkavčiny, ca. 3 km towards E. from Skryje; spilite, 1 June 
1976 (J. Kolbek 30/76): exposure S„ inclination 22°, altitude 350 m, size of relevé 40 m 2. 

H erb layer (cover 50 %): Potentilla arenaria BoRKH. 2, Festuca pallens HosT 2, Artemisia 
absinthium L. 2, Thymus pulegioides L. 1- 2, Alyssum alyssoides (L .) L. 1 - 2, Asperuln cynan
chica L. l, Euphorbia cyparissias L. 1, Sedum sexangulare L. l, Echium vulgare L. l, 'l'rifolium 
arven.<?e L. 1, Poa compressa L . 1, Potentilla argentea L. l, Aster linosyris (L.) BERNH. 1, Geranium 
columbinum L. 1, Pulsatilla pratensis (L.) MILL. + Sedum reflexum L. +, Veronica dillenii 
CRANTZ +, Stipajoannis ČELAK. +, Ajuga genevensis L. +, Phleum phleoides (L.) K.ARSTEN +, 
Sanguisorba minor ScoP. + , Arenaria serpyllifolia L. +, Hypericum perforatum L. + , Po
tentilla tabernaemontani AsCHERS. +, Acinos arvensis (LAMK.) DANDY + , Melica transsilvanica 
SCHUR +, Galium verum L. +, Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH. +, Fmgaria viridis DucHESNE + , 
Valerianella locusta (L.) LATERRADE +, Carex pairaei F. W. SCHULTZ + , Carduus nutans L. +, 
Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY r. 

Moss layer ( cover 15 % ) : Rhacomitrium canescens (HEDW.) BRID. 2, Ceratodon purpureus BmD. 
1, Polytrichum piliferum HEDW. l. 

Helianthemo cani-Festucion pallentis KOLBEK, all. nova hoc loco 

Nomenclatural type: Seselio glauci-Festucetum glaucae KLIKA 1933 em. KOLBEK 1975. 
Name giving taxa: Heliantliemum canum (L.) BAUMG„ Festuca pallens Host. 
Characteristic and differential species: Festuca pallens HosT, Poa badensis HAENKE, Acinos 

arvensis (LAMK.) DANDY, Jovibarbasobolifera (SIMS) OPIZ, Potentilla arenaria BoRKH„ Teucrium 
montanum L„ Teucrium chamaedrys L., Alyssum montanum L„ lnula oculus-christi L„ lnula 
hirta L„ Fumana procumbens (DUNAL) GREN. et GoDR„ Helianthemum canum (L.) BAUMG„ 
Helianthemum nummularium (J.) MILL„ Thymus praecox OPiz, Seseli osseum CRANTZ, Seseli 
hippomarathrum JACQ„ Sedum album L„ Sedum sexangulare L„ Stipa capillata L„ Stipci joannis 
ČELAK„ Stipa eriocaulis BoRB„ DracocephalUTf!- austriacum L„ Erysimum crepi:difolium RcHB„ 
Erysimum odoratum EHRH„ Pulsatilla pratensis (L.) MILL., Pulsatilla vulgaris MILL„ Pulsatilla 
grandis WENDEROTH, Taraxacum laevigatum (WILLD.) DC„ Jovibarba hirta (L.) 0PIZ, Iris pumila 
L„ Iris arenaria W. K„ Allium flavum L., Dorycnium germanicum (GREMLI) RIKLI, Scorzonera 
au.striaca WILLD„ Draba lasiocarpa RocH„ Campanula sibirica L„ Biscutella laevigata L„ Allium 
montanum F. W. SCHMIDT, Stachys recta L., Artemisia campestris L„ Echium vulgare L„ Coto
neaster integerrimus MED„ Lactuca perennis L„ Oxytropis pilosa (L.) DC„ Festuca valesiaca 
SCHLEICHER ex GAUDIN, Anthericum liliago L„ Saxijraga tridactylites L. 

Brief characteristics: rich herb communities of calcareous rocks on southern slopes. 

Helianthemo cani-Festucenion pallentis suball. nova 
Nomenclatural type: identical with the type of the name of the alliance. 
Name giving taxa: Helianthemum canum (L.) BAUMG„ Festuca pallens HosT. 
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Differential species: Gypsophila j aBtigiata L., Stipa capillata L. , Stipa júanni1:1 ČELAK., Draco
cephalum austriacum L., Erysimum crepid1jolium RcHB„ Pulsatillapratensis (L.) MrLL., Anthe
ricum liliago L., Alyssum montanum L ., H elianthernum canum (L.) BAUMG., Stachys recta L., 
Lactuca perennis L., Thymus serpyllum L. ern . FRIES, Koeleria pyramidata (LAMK .) P. B. 

Brief characteristics: rich herb communities of calcareous rocks on southern slopes occurring 
in Bohemia. 

Subordinate a.ssociations: Seselio glauci -Pestucetum glaucae KLIKA 1933 em. KOLBEK 1975, 
Minuartio setaceae-Thymetum angustifolii PnEIS in KLJKA 1939, Allio montani-Sedetum boloniensis 
KLIKA 1942, H elianthemo cani-Caricetum humilis KUBÍKOVÁ 1977. 

Poo badensis-Teucrienion montani KOLBEK, suball. nova hoc loco 
Nornenclatural type: Poo badensis-Festucetum glaucae KLJKA 1031. 
Name giving taxa: Poa badensis HAENKE , 'l'eucrium mont011um L . 
Differential species : Poa, budensis HAENKE, Jovibarba hirta (L.) OP1Z, Stipa eriocau.lis Bonn., 

I ris purnila L. , Ir is arcnaria W. K„ Teucrium 111onlanum L., lnula oculus-christ1; L., Pulsa.tilla 
grandis WENDERO'l'H, Pulsatilla vulgaris MILL„ Alliumflavum L„ Dorycnium germanicum (GREM-
LI) RIRLI, Scorzonera austriaca \V1LLD. , Draba lasiocarpa Rocn„ Cornpanula sibirica L. 

Brief characteristics : ric h herb communities of calcareous roek,; on southern :;;lopes occurring 
in the xerotJwrrnic region of Moravia and Slovakia. 

Subordinate association: Poo badensis-Festucetum glaucac KLIKA 1931. 

Seslerio-Festucfon glaucae KLIKA 1931 em. KOLBEK hoc loco 
Nomenclatural typn: Als,ino 8etacaie-Seslerietum calcariae KLIKA 1931 (lectotype - KoLBEK 

hoc loco ). 
Brief cl1araetcristics: rich herb communitios on northem slopes with carbonate or ultrabasic 

substratum. 

Seslerio-Festucenion glaucae suba]l. nova 
Nomenclatural typo: icler1tical with the type of tl10 namc of the alliance . 
Different.ia l spccies: Sesleri'J. heufleriana ccnun, Dianthus lurnnitzeri WrnsB., Senecio integri

foliits (L.) CLAlRV„ lnula. ensifol1:a L„ Fumrrna procumbens (DUNAL) GREN. et GonR„ T eucrium 
montanum L„ Jun:nea molhs (L.) RcHB„ Globularia elongatn HEGETSCHW„ Linum tenuifolium L., 
Onosma vi·sionii CLEMENTI. 

Bricf characteristics: rich 11 erb communitics on nortl1ern slopes with carbonate soils occurring 
in xerothermic r<:>gions of Nloravia and Slovakia. , 

Snbord inatc association: Alsino setaceae-Seslerietum calcariae KLIKA ] 931. 

Cynancho vincetoxici-Seslerienion calcariae KOLBEK, suball. nova hoc 
lo co 

Nomenclatural type: Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae KLIKA 1941. 
Name givin g taxa: Oynanchum vincetoxicum (L.) PERS„ Sesleria calcaria (PERS.) 0PIZ. 

Differential spccies: Deschampsiaflexuosa, (L.) P. B„ Thymus pulegioides L„ Scabiosa colum-
baria L„ L embotropis nigricans (L.) GRIREB„ Oynanchi1m vincetoxicum (L.) PE'RS., Ca.rdnminopsis 
arenosa (L.) HAYEK, Primuln veris L., Leucunthemum vulgare LAMR., Anthericum ramosum L„ 
Cm·ex digi tata L „ Valerinna sambucifolin MIKAN f„ Anthericum liliago L. 

Brief characteri stics: ri('h herh eormnunit ies on nmthern slopos with carbonate or ba.sic to 
metabasic rocks oceurring in xeroth('rmic r('gions of Bohemia. 

Rubordinate associations: Ifolianthcmo cani-8eslerietum calcariae KLIKA 1933, Saxijrago 
aizoi-Seslerietum c<t lcariae KLrnA 1941, Primu lo veris-Seslerietum calcariae ZLATNÍ:K ex KUBÍ
KOVÁ 1977. 

Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini KOLBEK, MoRA VEC et KRAHU -

LEC, all. nova hoc loco I•·· 
Syn.: Asplenion serpentin'i sensu Soó 195!) non BR. -BL. ex EGGLE.R 1955. 
Nomenclatural type: Asplenio cuneifolii-Seslerictum calcnriae (ZLATNÍK 1928) Zór.YOMY Hl36 

nom. inver. 
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Name g1vmg taxa: Asplenium cuneifolium VIv„ Armeria elongata (HoFFM.) Koc:H subsp. 
serpentini (GAUOKLER) HOLUB ( = Armeria vulgaris in ZLATNÍK 1928). 

Characteristic and differential spcries : Armcrirt elongata (HOFFM.) KocR subsp. serpentini 
(GAUCKLER) HOL UB, Biscutellci laevigata L., Dianthus pontedere KERN., Dorycnium germanicum 
(GREMLI) RIKLI, Euphorbin seguierana NEcK., Festuca pallens RosT, F. pseudov'ina HACKEL em. 
STOHit, Geni:sta pilosa L., JYI.inuartia vernri (L.) HrnH.N, Scorzoneru austrfoca WrLLD. 

Brief c haractoristics : rich herb communities of sorpentine rocks occurring in the xerothermic 
rogions . 

Subordinate associations : Asplenio cune'ifolú-Festucetum glaucae (ZLATNÍK 1928) ZóLYOMI 
1936 nom. inver., Asplenio cuneifolii-Seslerietum calcariae (ZLATNÍK 1928) ZóLYOMI 1936 nom. 
inver., Armerio serpentini-Festucetum pseuduvincie (ZLA'.rNÍK 1928) VICHEREK in VrcHElmK e t 
UNAI~ 1971 rns. 

Festucion valesiacae KLIKA 1931 

Nomondatural typo: Rununculo i llyric i- F'estucetum valesiacae KLIKA 1931 {lectotype -KOL
BEK hoc loco). 

Festucenion valesiacae suball. nova 

Nomenclatural type: iue ntical with the t ype od the namo of the allianco. 
Differcntial species : Verbascum phoeniceum L., 0 :-cytropis JJ i losa (L.) DC., Dictamnus albus L., 

Cnrex supina vVAHLEN"B., Achillen pannonica Scu.EELE, Seseli hippomarathrum JACCl„ Ranunculus 
illyricus L., Pulsut·illa vulgaris MrLL., Astmgrtlus ev-1capus L., Sarothamnus procumbens (W. et K.) 
FRODIN et HEYWOOD, Helictotrichon besseri (Gn.ISEB.) JANCHE N", Stipci smirnovii MARTINOVSKÝ, 
S t·ipa dasyphylla (LINDEM.) TRAUTV., Silene otites (L.) Wrn., Erys·imum crepidifolium H,CHB. 

Brief clmractcrist.ics: rich he rb communities on southorn rocky or loamy slopos with deeper 
mineral rich (often cal careous) skoleton soils . 

Subord inato associations: 8tipetum capillatae DzIUBALTOWS.KI 1925, Ronuncu.Zo illyrici-Festu
cetum vulesú1cae KLIKA 1931, Festuco valesiacae-Stipeturn capillatae SILLINGEH. 1931, Scabioso 
suaveolentis-Oaricetum humilis KLr.KA 1931. Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae K LIKA 
1933, Astragalo exscapi-Orambetum tatariae KLIKA 1939, Astragalo-Stipetum KNAPP 1944, Ave
nastro besseri-Stipetum joannis KLIKA 1951 corr. KOLBEK, Oarid humilis-Festucetum sulcatae 
KLIKA 1951, Fragario-Pestucetum rupicolae BUREŠ 1976 p . p., Koelerio macranthae-Stipetum 
joannis KOLBEK 1978. 

Coronillo variae-Festucenion rupicolae KOLBEK, suball. nova hoc loco 

Nomenclatural type: Diantho deltoid1:s-Festucetum rup,icoloe KOLBEK (::;ee below). 
Name giving taxa: Coronilla varia L., Festuca rupicola REUFFEL. 
JJifferential species: Lychnis viscarú.1 L., Potentilla heptaphylla L., Sedum acre L„ Verbascum 

lychnitis s ubsp. moenchii (C. F. SCHULTZ) Hovm et MLADÝ, Anthemis t inctoria L., Scleranthus 
perenn·is L., Ooronilla varia L., Kna.utia arvensis (L.) CouLT., Trifolium alpestre L., Dianthus del
toides L., Koeleria pyramidatu (LAMK.) P. B., Avenochloa pubescens (HuDs .) HOLUB, Petrorhagia 
prolifera (L.) P. w. BALL et HEYWOOD. 

Brief characteristics : herb communities on deeper soil s rich in humus and skeleton in the sub
montane belt of the western half„of Bohemia. 

Subordinate association: D-ia.ntho deltoid,is-Ji'estucetum rupicolae KOLBEK (see b elow). 

Diantho deltoidis-Festucetum rupicolae KOLBEK, ass. nova hoc loco 
~:- .„ . 

The original diagnosis and ·nomonclatural typu are represented by the following relevé: 
Locality: Western Bohemia, Doupovsk é hory Mts., lava bed 0.4 km towards S.W. from the 

village Hradiště on tho southcrn margin of the mountains, basalt, 3 June 1975 (J. Kolbek 24/75): 
cxposure R.vV„ inclination 25°. altitude 770 m, size of rolové 200 m2. 

Herb layer (cover 90 %) : Pestuca rupicola REUFFEL 4, Poa angustifolio L. 2, Galium mollugo 
L. 2, Centaurea scabiosa L. 2, Pragaria viridis DucHESNE 2, Phleum phleoides (L.) KARSTEN 2, 
Euphorbia cyparissias L. l , 'Phymus pulegioides L . l, Potentilla tabernaemontani AscHERS. 1, 
Cerast'ium arvense L. 1, Plantago la.nceolata L. 1, Myosotis stricta LINK ex R. e t ScH. 1, Lychnis 
v-iscarfrt L. 1, Veronica chamacdrys L. 1, Veronica teucrium L. 1, Ajugn genevensis L. 1, Potentilla 
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recta L. 1., Avenochloa puúescens (HuDs.) HoLCB l, Hypericum perforatum L . +, Achillea mille
jolium L. +, Coronilla varúi L. +, Knautia arvensis (L.) CouLT. +, Trifolium arvense L. +, 
Potentilla a,rgentea L. +, .S'anguisorúu minor Scor. +, Dianthus deltoides L. +, Arenaria serpylli
folia L. +, Sedum acre L . +, Koeleriu pyramidnta (LAJIIK.) P. B. +, Anthemis t·inctoria L. +, 
Camprmula„ rotundifolici L. +, Acinos arrensis (LAllm.) DAXDY +, Allium oleraceum L. + ,Viola 
arvensis Mun:n. +, Trifolium m ediwn L. +, Brachypodiw11 pinnatu,m (L.) P. B. +, Arabis 
hirsuta (L.) Sem>. + , Am/Jis glaúra (L.) BE.R'<H. + , 'J'rifulium ulpestre L. ( + ), Helianthemum 
nurnmularium (L.) MILL. ( + ), Hieracium pilosella L. r, JVJelampyrnm arcense L. r. 

Agropyro interm ediae-Festucenion valesiacae KOLBEK, suball. nova 
hoc loco 

Nomenclatur·al type: Agrimonio eupatoriue- b'estucetum wlesiarne Kourni.; (sec bclow). 
Name givi11g taxa: Ji'cstucu vnlesiaca l':lcHLE1c111rn ex UAl.Jl>J :-.r, Agropyron intermedill m (Hos'r ) 

P. B. 
Differen t ia l specio~: lnula úritannicri L„ Jichinops 11phaCťocephalu/j L„ Onopis spinosa L., 

Centaurea jacea L„ Achillea setacea \\'. Pt h„ Salvia nem:;rosu L„ Carcx prueco:J.: Nc1nmB„ kledi
cago falcat((, L„ Agropyron repens (L .) l'. B„ A1>tragalu8 danicu,sl{,.i,;TZ„ Agrimonia eupatoria L„ 
Picris hieracioides L., Lotus corniculatus :;ubsp. hirsutu8 (Kocn) HoTlllli„ P odospernum laciniatum 
(L.) DC„ Agrostis tcnuis l':llDTH., Arle'!llisio. JJOntica L. 

Brief characteristics : rieh hm·b l'ommunitios on clayoy, Ioamy or marly ~oilo; oceurring in the 
foothills belt of Boliemia oft.en C;onditioned by J111rna11 aetivity. 

Subordinate associations: Agrimonio eupatorirte-Pestucetum valesiacae KOLBE.K (soc below), 
Potentillo orgenteae- . ..J chillretum setuceae TOMAN l U77, 'J.'hymo pannonici -JJoetum angu8tifoliae 
ToNrAN 1977, Sulvio nemorosae-111elťcetum transsil1H1n.froe KťniirnvÁ 1077. 

Agrimonio eup atoriae-Festucetum vales iacae KOLBEK, ass. nova h oc 
lo co 

Tho original diaguosi s and nornenclatural typn are represent.od by thc~ follo\\'ing rolové: 
Lo(~ality: \VAstern Bohemia, slopos 011 thc soutl1 Arn marg in ofthe villngo Větrušice near Žatec; 

marl, 1 Juno 1977 (J. Kolbek 66 / 77): cxposnrc f:;.\\' „ irll'l iriation 15°, altitude 340 m, size of rnlevé 
48 m2. 

Herb Iaye ť (covo r uO ~<>): Festum l'(l[cs i.. 11cl/ ScHLEICll EJ"l. 0x ClAL1DIN 2, Eoelen:a macrantha 
(LEDEB.) ScffLJL'l'. 2, l'lu11tugo media L. :!, Sc11l>iosa canescens \\' . fl(', l(. 2, Dirmthus carthusianorum 
L. 1- 2, Astrrtgulus danicus H.ETZ. l - 2, Aster li..nosyris (L .) HE!{XH. 1- 2, 1~·ryng'iurn campestre 
L. l, Thymus 1//C/1'8C!Wllim1/U8 vY1LLn. ] , .Áchilleu niillefolium L. ], Galúun uervm L. 1, Falcar'Ía 
vulgaris BEltN"ll. l, Uir1>iwn urnule (L.) ~kol'. l , A1·enochloa pratensis (L.) HOLUB l, Asperula 
cynnnchica L. l, J>imp inella srr.r-Urarri L. 1, ,<..,'ifenr otites (L.) v\'rn. l , lnula úritann'ica L. l, Pndo
spermum lucin'Íutum (L .) DC. 1, Ctinluriu druúu ( L.) DES\'. l, Festuca rupicola HEUFFEL +, 
H ierri.ciurn .Júlosellrt L. -\ , NI oliwgn fillcata L. t- , Agrúnonfo cupatoria L. ~ , Potentilla arenor-ia 
BOJ-mH. +, Centaurea juceu L. -\ , Lotus cornic'ulatus Rubsp. hirsutus (KO CH) l{oTHM. +, Ononis 
spinosa L. +, &cabiosu ochrole·uni L. +, J'otentilla heptuphylla, L. +, Cerastinm arvense L. +, 
Polygula comosa oCHKUIIJt +' Cemstiwm scmidecundriun L. +. 

1\loss layer (eovor 20 r;~ ) : Ceralodon Jiur purevs Bmv. 2, Hypnum c11pressiforn>e H:imw. l, Ola
doniri .f oliacect (Hu Ds.) F1rnnE l. 
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