
Vymezení vegeta ních jednotek a jejich interpretace 
Delimitation and interpretation of vegetation units 

Milan Chytrý 

Hierarchie systému rostlinných spole enstev

Evropská fytocenologická škola tradi n  rozeznává ty i hlavní hierarchické úrovn
(ranky) fytocenologických jednotek (syntaxon ), které se liší koncovkami svých latinských 
jmen. Od nejnižšího po nejvyšší rank jsou to asociace (koncovka -etum), svaz (-ion), ád (-
etalia) a t ída (-etea). Vedle syntaxon  t chto hlavních rank  existují také syntaxony 
vedlejších rank , a to subasociace (-etosum), podsvaz (-enion), pod ád (-enalia) a podt ída (-
enea).

Jsme p esv d eni, že pro praktické používání systému vegeta ních jednotek v národním 
m ítku je výhodn jší jednoduchá hierarchie, a proto v p edkládaném systému používáme 
pouze ty i hierarchické úrovn , a to t ídu, svaz, asociaci a variantu. T ída, svaz a asociace 
se v praxi b žn  používají k ozna ení r zn  široce vymezených typ  vegetace. Zám rn
nepoužíváme ády, které na národní úrovni nemají velký smysl, protože t ídy obsahují 
obvykle mén  než deset svaz , tedy snadno p ehlédnutelný po et, který není nutno 
hierarchizovat vložením další klasifika ní úrovn . Použití ád  navíc asto není p íliš 
ustálené, protože jejich ú elné vymezení zpravidla vyžaduje revizi p íslušných vegeta ních
t íd v celém jejich areálu, a to p i sou asném stavu poznání diverzity evropské vegetace 
dosud není v tšinou možné. Stejn  tak nepoužíváme podsvazy, pod ády ani podt ídy. A koli
se u nás podsvazy dosud používaly u n kolika málo svaz  (Moravec et al. 1995), zdá se, že 
variabilitu vegetace lze dostate n  vyjád it v jednoduché hierarchii t íd, svaz  a asociací. 

Považujeme však za vhodné používat klasifika ní jednotky na nižší hierarchické úrovni, 
než jsou asociace, které by u heterogenních asociací vyjad ovaly jejich vnit ní variabilitu. 
Vhodnou jednotkou by mohla být subasociace, která je tradi n  používána a pravidla pro její 
nomenklaturu jsou upravena Mezinárodním kódem fytocenologické nomenklatury (dále 
uvád n jako Kód; Weber et al. 2000). U mnoha asociací však bylo popsáno velké množství 
subasociací, které mají velmi omezenou, lokální platnost, které byly vymezeny podle 
vzájemn  neslu itelných kritérií a svou náplní se asto p ekrývají. Aby si nov  p edkládaný
klasifika ní systém zachoval p ehlednost, snažili jsme se na základ  analýzy variability 
snímk  p íslušných ke každé asociaci vymezit v ní jen dva až ty i nejd ležit jší podtypy. 
V mnoha p ípadech se ukázalo, že tyto podtypy nelze jednozna n  ztotožnit s popsanými 
subasociacemi, a tudíž ani správn  pojmenovat v souladu s Kódem. Proto jsme jako 
klasifika ní jednotku uvnit  asociací p ijali variantu, u níž lze používat jména ad hoc, bez
ohledu na d íve popsané subasociace, nebo  nomenklatura variant není upravena Kódem. U 
vícemén  homogenních asociací s malou vnit ní variabilitou varianty nerozlišujeme 

Pro ú ely vegeta ního mapování a kódování vegeta ních jednotek v databázích jsou 
všechny použité vegeta ní jednotky ozna eny unikátními kódy, nap . TBB03, p ípadn
TBB03a, které odrážejí jejich pozici v klasifika ní hierarchii. V t chto zkratkách:

– první písmeno odpovídá forma ní skupin  podle Katalogu biotop eské republiky 
(Chytrý et al. 2001a) a je zvoleno tak, aby odráželo název forma ní skupiny, nap . A 
znamená vegetaci alpínského bezlesí a T vegetaci sekundárních trávník  a v esoviš ;

– druhé písmeno je p id leno v abecedním po adí a ozna uje t ídu v rámci forma ní
skupiny;

– t etí písmeno je rovn ž p id leno v abecedním po adí a ozna uje svaz v rámci t ídy;
– dvojmístné íslo ozna uje asociaci v rámci svazu;
– malé písmeno, p id lené v abecedním po adí, ozna uje variantu v rámci asociace.



Koncepce vymezení asociací a dalších vegeta ních jednotek 

Variabilita druhového složení rostlinných spole enstev má zpravidla kontinuální 
charakter, zatímco jasn  ohrani ené typy vegetace jsou v p írod  spíše vzácné. Pro praktické 
ú ely, nap íklad inventarizaci a mapování vegetace, je klasifikace vegetace d ležitá, v 
kontinuáln  prom nlivé vegetaci ji však lze provést n kolika alternativními zp soby, mezi 
nimiž nelze jednozna n  rozhodnout, který je lepší nebo horší (Chytrý 2000). Klasifikace 
použitá v monografii Vegetace eské republiky byla vytvá ena tak, aby do zna né míry 
p ebírala tradi n  používané vegeta ní jednotky, p ijaté zejména v posledním vydání 
p ehledu rostlinných spole enstev eské republiky (Moravec et al. 1995), v p ehledech 
vegetace okolních zemí (Mucina et al. 1993b, Schaminée 1995–1999, Pott 1995, Valachovi
et al. 1995 et seq., Matuszkiewicz 2001, Schubert et al. 2001, Borhidi 2003, Berg et al. 
2004) i v p ehledech celoevropských (Mucina 1997a, Rodwell et al. 2002). Cílem nebylo 
vytvo it novou klasifikaci, ale kriticky revidovat dosavadní klasifikaci, na kterou jsou eští a 
st edoevropští uživatelé zvyklí. Tato revize byla založena na analýze velkých soubor
fytocenologických snímk  a jejím smyslem bylo zejména (1) odstranit p ekryvy ve 
vymezení dosud rozlišovaných vegeta ních jednotek, (2) vypustit ze systému jednotky 
s nevýraznou floristickou diferenciací oproti jiným jednotkám, jejichž rozlišování v terénu je 
obtížné až nemožné, a (3) p izp sobit vymezení vegeta ních jednotek eské republiky 
koncepcím, které se v tšinov  prosazují v okolních zemích, pokud nejsou v rozporu 
s variabilitou vegetace existující na našem území. 

Pro klasifikaci velkých soubor  fytocenologických snímk  lze použít bu  metody 
klasifikace ne ízené (unsupervised), anebo ízené (supervised) (Ejrnæs et al. 2004). Ne ízená
klasifikace je založena na algoritmu, který v souboru snímk  hledá hlavní sm ry variability, 
výrazn jší diskontinuity a p irozené skupiny vzájemn  si podobných snímk . Použití tohoto 
algoritmu vede k takovému rozd lení snímk  do skupin, které je závislé výhradn  na 
informaci obsažené v datovém souboru. K nejb žn ji používaným algoritm m ne ízené
klasifikace pat í Twinspan (Hill 1979) nebo shluková analýza (Legendre & Legendre 1998, 
Podani 2000). R zné varianty t chto algoritm  a r zné transformace dat vedou k mírn
odlišným výsledk m, v tšina z nich však zpravidla dosti dob e odráží variabilitu uvnit
použitého souboru snímk . Nevýhodou ne ízené klasifikace je skute nost, že výsledek je 
vždy unikátní pro daný soubor snímk . Pokud se tento soubor áste n  obm ní, nap .
p idáním nov  získaných snímk , m že se klasifikace výrazn  zm nit a n které snímky, 
které byly za azeny p i klasifikaci p vodního souboru do jedné skupiny, jsou p i klasifikaci 
obm n ného souboru za azeny do jiné skupiny. Ne ízené klasifika ní metody tedy 
nezajiš ují stabilitu systém  klasifikace vegetace velkých území. V projektu Vegetace eské
republiky byly ne ízené klasifika ní metody používány v pilotních studiích, které m ly
identifikovat hlavní sm ry variability jednotlivých vegeta ních typ  na území eské
republiky a p ípadn  i okolních zemích (nap . Havlová et al. 2004, Botta-Dukát et al. 2005). 
Kone ná verze klasifikace však byla vytvá ena metodami ízené klasifikace. 

ízená klasifikace využívá externích, p edem daných kritérií, jak mají jednotlivé typy 
vegetace vypadat. Tato kritéria jsou nezávislá na klasifikovaném souboru snímk . Pro 
ízenou klasifikaci je možné používat nap íklad metodu um lých neuronových sítí (Ejrnæs 

et al. 2002, erná & Chytrý 2005). P i jejím použití se po íta ový program nejprve 
seznamuje s druhovým složením snímk , jež byly p edtím klasifikovány (nap . expertním 
odhadem) do vegeta ních jednotek, tedy se u í, jak má která vegeta ní jednotka vypadat. 
V druhé fázi pak program získané znalosti využívá k p i azení nových snímk  k vegeta ním 
jednotkám. 



Pro klasifikaci vegetace na úrovni asociací byla v projektu Vegetace eské republiky 
použita ízená klasifika ní metoda Cocktail, kterou vyvinul Bruelheide (1995, 2000) s cílem 
využít sociologických skupin druh  a pomocí nich imitovat klasifika ní postup tradi ní
fytocenologie. Tuto metodu jsme testovali na r zných datových souborech a oproti p vodní
verzi také mírn  modifikovali (Bruelheide & Chytrý 2000, Ko í et al. 2003, Lososová 
2004). Na základ  velkých soubor  fytocenologických snímk  Cocktail kvantifikuje míru 
spole ného výskytu druh  a vytvá í sociologické skupiny z druh  se silnou tendencí 
vyskytovat se spole n  ve fytocenologických snímcích. P i tvorb  sociologických skupin je 
možné výchozí druhy subjektivn  vybrat tak, aby dob e charakterizovaly tradi n
rozlišované vegeta ní jednotky; pro p i azování dalších druh  do skupiny však existuje 
statistická kontrola, zda se do ní uvažovaný druh skute n  hodí lépe než jiné druhy. 
Sociologické skupiny jsou nazývány jménem jednoho z druh  skupiny. V další fázi jsou 
vymezeny vegeta ní jednotky, a to formálními definicemi, které pomocí logických spojek 
AND, OR nebo NOT p esn  ur ují p ítomnost nebo nep ítomnost jednotlivých 
sociologických skupin ve snímcích, které do t chto jednotek pat í. Formální definice jsme 
vytvá eli pouze pro asociace, nikoliv pro svazy, t ídy nebo varianty. B hem testování 
metody Cocktail se ukázalo, že mnohé tradi ní asociace nelze definovat jen floristickým 
složením, ale je t eba doplnit i kritérium dominance n kterých druh  (Ko í et al. 2003). 
Proto byla ve formálních definicích vedle p ítomnosti sociologických skupin asto použita 
také dominance vybraných jednotlivých druh . Nap íklad definice asociace Angelico
sylvestris-Cirsietum oleracei má tvar 

skup. Cirsium oleraceum AND skup. Caltha palustris NOT (skup. Cirsium rivulare 
OR Filipendula ulmaria pokr. > 25 % OR Carex cespitosa pokr. > 25 %), 

což znamená, že snímek je za azen do této asociace v p ípad , že obsahuje sociologickou 
skupinu Cirsium oleraceum a zárove  skupinu Caltha palustris a p itom neobsahuje skupinu 
Cirsium rivulare ani v n m není zastoupen druh Filipendula ulmaria nebo Carex cespitosa 
s pokryvností vyšší než 25 %. Sociologická skupina je chápána jako zastoupená ve snímku 
tehdy, když se v n m vyskytuje alespo  polovina všech druh  skupiny. P ehled
sociologických skupin druh  použitých v prvním dílu Vegetace eské republiky je uveden 
v tabulce 1. Formální definice asociací byly sestaveny tak, aby jimi vymezené skupiny 
snímk  co nejt sn ji odpovídaly tradi n  rozlišovaným asociacím. B hem procesu tvorby 
formálních definic byl u in n pokus o definování všech asociací uvedených v dosavadním 
standardním p ehledu vegeta ních jednotek eské republiky (Moravec et al. 1995) a také 
n kterých asociací z našeho území dosud neuvedených, zpravidla však rozlišovaných 
v p ehledech vegetace sousedních zemí. P itom se ukázalo, že mnohé asociace, které uvád jí
Moravec et al. (1995), se obsahov  p ekrývají, zatímco jiné nelze v bec vymezit kv li jejich 
nevýrazné floristické diferenciaci. V d sledku toho je po et asociací v monografii Vegetace

eské republiky u v tšiny svaz  menší než v dosavadním p ehledu (Moravec et al. 1995), 
p ijaté asociace jsou však jasn  vymezené a dob e rozeznatelné. Tím metoda Cocktail 
omezuje tzv. inflaci vegeta ních jednotek (Pignatti 1968), tedy popisování dalších a dalších 
asociací, asto s úzce lokální platností a nevýrazným ohrani ením v i asociacím popsaným 
d íve.

Je nutno zd raznit, že asociace definované metodou Cocktail jsou vymezeny 
subjektivn , stejn  jako asociace v tradi ní fytocenologické klasifikaci. Oproti té však mají 
podstatnou výhodu v tom, že jsou definovány pomocí jednozna ných kritérií, která 
umož ují konzistentní p i azování jakýchkoliv fytocenologických snímk  k definovaným 
asociacím. Mohou být proto vhodným základem pro po íta ové expertní systémy, tedy 



programy, které každý p edložený fytocenologický snímek porovnají s existujícími 
formálními definicemi asociací a na základ  toho jej p i adí ke konkrétní asociaci. 

Významnou vlastností metody Cocktail je, že n které fytocenologické snímky, obzvláš
ty, které obsahují p evážn  druhy se širokou ekologickou amplitudou, nejsou p i azeny 
k žádné asociaci a z stávají neklasifikovány. V našich testech z stávalo zpravidla 
neklasifikováno 50–70 % snímk . Tato vlastnost dob e odráží tradi ní fytocenologickou 
zkušenost, že v tšina porost  existujících v terénu není p i aditelná k asociacím. Na druhé 
stran  p i n kterých praktických aplikacích fytocenologické klasifikace, nap . p i
vegeta ním mapování, je nevýhodné, když n které porosty nejsou p i azeny ke 
klasifika ním jednotkám. Proto jsme vyvinuli dvoustup ovou klasifikaci, kdy v prvním 
kroku jsou snímky p i azeny k asociacím podle formálních definic. Ve druhém kroku mohou 
být ty snímky, které nevyhovují formálním definicím žádné asociace, porovnány 
s druhovým složením celých skupin snímk , p i azených p edtím k jednotlivým asociacím 
prost ednictvím formálních definic, a poté p i azeny k nejpodobn jší asociaci (Ko í et al. 
2003, Tichý 2005). 

P ijatá koncepce svaz  a t íd se opírá p evážn  o statistickou analýzu kvality vymezení 
svaz  a t íd uvedených v publikaci Moravec et al. (1995), kterou na základ  dat z eské 
národní fytocenologické databáze provedli Chytrý & Tichý (2003). P i této analýze byla 
hodnocena jednak tzv. vyhran nost každé jednotky, tj. po et a kvalita jejích diagnostických 
druh , jednak tzv. jedine nost, tj. míra p ekryvu jejich vymezení s jinými vegeta ními 
jednotkami. Navíc bylo p ihlédnuto k tomu, které svazy a t ídy jsou v tšinov  p ijímány 
v p ehledech vegetace okolních zemí a v evropských nadnárodních p ehledech. Vzájemn  si 
podobné asociace, vymezené metodou Cocktail, byly do svaz  sdružovány subjektivn .

Technický postup vymezení asociací a dalších vegeta ních jednotek 

Pro vytvo ení sociologických skupin druh  a formálních definic asociací metodou 
Cocktail byl použit soubor 53 097 fytocenologických snímk  z eské republiky, uložených 
v eské národní fytocenologické databázi k 1. ervenci 2002. Tento soubor byl sestaven tak, 
aby obsahoval co nejvíce r zných vegeta ních typ , tedy vedle travinné a ke í kové
vegetace také snímky vegetace antropogenní, vodní, mok adní, chasmofytické, k ovinné a 
lesní. Z tohoto souboru bylo nejprve odstran no 636 snímk  zapsaných na plochách, jejichž 
velikost se výrazn  lišila od velikostí ploch b žn  používaných pro snímkování jednotlivých 
vegeta ních typ  (Chytrý & Otýpková 2003). Byly to plochy o velikosti < 50 m2 nebo > 
1000 m2 pro lesy, < 10 m2 nebo > 100 m2 pro k ovinnou vegetaci a < 4 m2 nebo > 100 m2

pro bylinnou vegetaci. Dále bylo odstran no 12 740 snímk , které nebyly p i azeny k 
syntaxon m podle standardního národního seznamu (Moravec et al. 1995) alespo  na úrovni 
t ídy nebo u kterých chyb la geografická lokalizace s p esností alespo  na jednu 
zem pisnou minutu. Všechny další analýzy t chto dat byly provedeny v programu JUICE 
(Tichý 2002), pokud není uvedeno jinak. 

Geografické rozmíst ní zbývajících snímk  bylo pom rn  nerovnom rné: z n kterých
území bylo k dispozici dosti velké množství snímk , zatímco z jiných území bylo snímk
málo nebo nebyly žádné (Chytrý & Rafajová 2003). Proto jsme provedli stratifikovaný 
výb r snímk , který m l zajistit, aby žádný vegeta ní typ nebyl zastoupen v tším 
množstvím snímk  z malého území, tudíž aby tvorba sociologických skupin nemohla být 
ovlivn na úzce lokálními koincidencemi výskytu druh  (Knollová et al. 2005). Stratifikace 
byla provedena v geografické síti s poli o velikosti 1,25 minut zem pisné délky  0,75 minut 
zem pisné ší ky, tj. p ibližn  1,5  1,4 km. Tato pole byla odvozena od standardní 
geografické sít  používané pro mapování flóry a fauny st ední Evropy, jejíž pole byla 
rozd lena na 8  8 menších polí. Jestliže se v jednom poli této sít  vyskytovaly dva nebo 



více fytocenologických snímk  p i azených jejich autory do stejné asociace podle seznamu 
v publikaci Moravec et al. (1995), byl vybrán pouze jeden z nich. P i výb ru jsme dávali 
p ednost snímk m se zaznamenaným mechovým patrem a dále nov jším snímk m. Pokud i 
poté zbylo n kolik snímk  se stejným datem zápisu nebo bez uvedení data zápisu, byl jeden 
z nich vybrán náhodn . Tímto stratifikovaným výb rem byl vytvo en soubor obsahující 21 
794 snímky, který byl použit pro vytvá ení sociologických skupin druh , testování 
vytvo ených formálních definic asociací a další analýzy. 

V tomto stratifikovaném souboru byly odstran ny všechny údaje o výskytu juvenilních 
strom  nebo ke  v bylinném pat e, protože ty n kte í auto i zaznamenávali a jiní nikoliv. 
Údaje o výskytu týchž druh  ve stromovém a ke ovém pat e byly slou eny. Stejn  tak byly 
do jediného patra slou eny údaje o výskytu nízkých d evin nebo vyšších bylin, které n kte í
auto i zaznamenávali v bylinném, jiní v ke ovém pat e (nap . Calluna vulgaris, Cotoneaster 
spp., Daphne mezereum, Prunus fruticosa, Reynoutria spp., Rosa gallica, Rubus spp. a
Sambucus ebulus), a údaje o výskytu lián, které byly zaznamenávány ve stromovém, 
ke ovém i bylinném pat e (nap . Clematis vitalba, Hedera helix, Humulus lupulus a Solanum 
dulcamara). Ve výsledném souboru dat byl tak každý druh zastoupen jen jednou a byly 
vylou eny zdvojené nebo mnohonásobné výskyty téhož druhu v r zných patrech. 

Mechorosty, lupenité a ke í kové lišejníky a makroskopické asy jsme v souboru dat 
ponechali, p estože nebyly zaznamenávány ve všech snímcích. Tato skute nost mohla vést 
v n kterých p ípadech k podcen ní významu t chto rostlin p i tvorb  druhových skupin; 
druhové skupiny však byly bez ohledu na to tvo eny hlavn  s d razem na cévnaté rostliny, 
nebo  ty bývají obvykle zaznamenávány ve všech fytocenologických snímcích, a 
sociologické skupiny založené na cévnatých rostlinách jsou proto z praktického hlediska 
výhodn jší.

Taxonomické pojetí a nomenklatura druh  a poddruh  se ídí standardními národními 
p íru kami a seznamy pro cévnaté rostliny (Kubát et al. 2002), mechorosty (Ku era & Vá a
2003) a lišejníky (V zda & Liška 1999). Pro druhy cévnatých rostlin nevyskytujících se na 
území R byla použita p íru ka Ehrendorfer (1973), pokud v ní uvád né taxonomické pojetí 
nebylo v rozporu s pojetím, které uvádí Kubát et al. (2002). Údaje o výskytu úzce pojatých 
druh  nebo poddruh  byly slou eny do širšího pojetí ve všech p ípadech, kde ve 
fytocenologických snímcích p evládaly determinace široce pojatých druh  nebo kde byla u 
údaj  o výskytu úzce pojatých druh  velká pravd podobnost omyl . V p ípadech, kdy Klí
ke kv ten eské republiky (Kubát et al. 2002) vymezuje druhové agregáty, byly pro široce 
pojaté druhy nebo druhové skupiny použity tyto agregáty, ozna ené jménem druhu se 
zkratkou „agg.“. Z n kterých agregát  byly vyjmuty druhy, které se p i terénním výzkumu 
zpravidla rozlišují a jsou svými stanovištními nároky nebo oblastí rozší ení výrazn ji odlišné 
od jiných druh  svého agregátu. Byly to Achillea asplenifolia, A. pannonica a A. setacea
z agregátu A. millefolium agg. a Campanula bohemica z agregátu C. rotundifolia agg.
V ostatních p ípadech byly druhové skupiny vymezeny speciáln  pro použití v monografii 
Vegetace eské republiky a ozna eny jménem druhu a zkratkou „s. lat.“, tj. v širokém 
smyslu (latinsky sensu lato). Vymezení t chto druhových skupin je následující: 

Alchemilla vulgaris s. lat. – všechny druhy rodu Alchemilla s výjimkou A. fissa, A. 
flabellata, A. glaucescens a A. plicata 

Anthoxanthum odoratum s. lat. – p evážn A. odoratum, v horských oblastech z ásti také A.
alpinum

Aster novi-belgii s. lat. – všechny severoamerické invazní populace rodu Aster
Bolboschoenus maritimus s. lat. – všechny druhy rodu Bolboschoenus s výjimkou B. glaucus 
Bryum capillare s. lat. – B. capillare, B. elegans a B. torquescens 
Carex atrata s. lat. – C. aterrima a C. atrata 



Carlina vulgaris s. lat. – C. biebersteinii a C. vulgaris 
Cerastium pumilum s. lat. – C. glutinosum a C. pumilum 
Dactylorhiza maculata s. lat. – p evážn D. fuchsii, z ásti D. maculata 
Dianthus carthusianorum s. lat. – p evážn D. carthusianorum, na jižní Morav  také D.

pontederae
Dorycnium pentaphyllum s. lat. – D. germanicum a D. herbaceum 
Empetrum nigrum s. lat. – E. hermaphroditum a E. nigrum 
Erysimum durum s. lat. – E. durum a E. hieracifolium 
Galeobdolon luteum s. lat. – G. luteum a G. montanum, vzácn ji také G. argentatum 
Galeopsis tetrahit s. lat. – G. bifida, G. pernhofferi a G. tetrahit
Galium pumilum s. lat. – G. pumilum a G. valdepilosum, v sudetských poho ích také G. 

sudeticum a na Pavlovských vrších také G. austriacum 
Glechoma hederacea s. lat. – p evážn G. hederacea, na jižní Morav  také G. hirsuta 
Hypnum cupressiforme s. lat. – H. andoi, H. cupressiforme a H. jutlandicum 
Molinia caerulea s. lat. – M. arundinacea a M. caerulea 
Plagiomnium affine s. lat. – P. affine, P. elatum, P. ellipticum, P. medium a P. rostratum 
Poa pratensis s. lat. – P. angustifolia, P. humilis a P. pratensis 
Pulmonaria officinalis s. lat. – P. obscura a P. officinalis 
Rosa canina s. lat. – R. canina, R. dumalis a R. elliptica 
Silene otites s. lat. – S. otites, na Pavlovských vrších také S. pseudotites 
Sorbus aria s. lat. – S. aria, S. danubialis a S. graeca 
Sphagnum capillifolium s. lat. – S. capillifolium a S. rubellum 
S. recurvum s. lat. – S. angustifolium, S. brevifolium, S. fallax a S. flexuosum 

Tyto širší koncepce n kterých druh  (agg. nebo s. lat.) byly použity pro analýzy 
datového souboru. Pokud byl statistickou analýzou pro n kterou asociaci stanoven druh 
v širším pojetí jako diagnostický, konstantní nebo dominantní, a p itom je známo, že v dané 
asociaci je reprezentován n kterým úžeji pojatým druhem, je ve vý tu druh  v textu 
uvedeno širší pojetí a v závorce za ním užší pojetí. 

P ipravený soubor 21 794 fytocenologických snímk  byl použit pro vytvo ení
sociologických skupin druh  metodou Cocktail (Bruelheide 1995, 2000) s n kolika 
modifikacemi, které popisují Ko í et al. (2003). Pro každý druh byla vypo tena míra 
podobnosti jeho výskytu se všemi ostatními druhy pomocí koeficientu phi (Sokal & Rohlf 
1995, Chytrý et al. 2002). Tento koeficient nabývá hodnot od –1 do 1. Hodnota 1 znamená, 
že se dva druhy vždy vyskytují ve snímcích výhradn  spole n , je tedy mezi nimi maximální 
pozitivní závislost. Hodnota –1 znamená, že se ve snímcích vyskytuje práv  jeden ze dvou 
druh , ale nikdy ne oba sou asn , a zárove  neexistují snímky, v nichž by oba druhy 
chyb ly: mezi druhy je tedy maximální negativní závislost. Hodnota 0 vyjad uje stav, kdy se 
druhy vyskytují ve snímcích zcela nezávisle. 

Byla-li mezi dv ma druhy nalezena vysoká hodnota koeficientu phi, tedy silná pozitivní 
vazba jejich výskytu, která byla siln jší než vazba každého z t chto druh  na jakýkoliv jiný 
druh, byly tyto druhy použity jako základ sociologické skupiny. V dalším kroku byla 
testována shoda mezi spole ným výskytem t chto dvou druh  a výskytem ostatních druh .
Ze skupiny ostatních druh  byl vybrán druh, který m l silnou (zpravidla ze všech nejsiln jší) 
vazbu na spole ný výskyt druh  už za azených do skupiny, a byl p i azen do skupiny jako 
její t etí druh. Druh s nejsiln jší vazbou nebyl do skupiny p i azen, když byl už zahrnut 
v jiné sociologické skupin  nebo když jeho hojnost (tj. po et výskyt  v souboru dat) byla 
ádov  odlišná od druh  v sociologické skupin  už zahrnutých. Slou ení vzácných a hojných 

druh  by totiž vedlo k vytvo ení heterogenních sociologických skupin. V dalších krocích 
byla kvantifikována vazba mezi fytocenologickými snímky obsahujícími alespo  polovinu 



druh  za azených do sociologické skupiny na jedné stran  a výskytem ostatních 
jednotlivých druh  na druhé stran . Na základ  tohoto výpo tu byl ke skupin  dopln n další 
druh se silnou vazbou a proces mohl pokra ovat stejným zp sobem. Vytvá ení skupin bylo 
zpravidla ukon eno, když obsahovaly t i až p t druh . Malý po et druh  byl použit 
zpravidla proto, že další druhy identifikované jako kandidáti na p ijetí do skupiny by kv li
své sociologické vazb , odlišné od ostatních druh  ve skupin , mohly zm nit ekologický 
význam této skupiny. 

Sociologické skupiny a dominance vybraných druh  byly použity k tvorb  logických 
definic asociací, v nichž byly požadavky výskytu skupin nebo dominance druh  propojeny 
logickými spojkami AND, OR nebo NOT. Definice asociací byly vytvá eny postupn  tak, 
aby se skupina snímk  p i azených do p íslušné asociace pomocí její logické definice co 
nejvíce kryla se skupinou snímk , které do této asociace p i adili expertním odhadem jejich 
auto i. Po každé úprav  logické definice byly tyto dv  skupiny snímk  porovnány pomocí 
koeficientu phi a nakonec byla p ijata taková definice, která se nejvíce p ibližovala 
tradi nímu subjektivnímu vymezení asociací. Zárove  však byl uplat ován požadavek, aby 
definice byly pom rn  jednoduché a neobsahovaly p íliš mnoho kritérií. Nebyly proto 
p ijaty takové úpravy definic asociací, které by p idaly další kritéria a sou asn  jen málo 
zlepšily vymezení dané asociace. Pokud definice p i adily do n kterých z asociací travinné 
nebo ke í kové vegetace také menší množství snímk  vegetace lesní, byly tyto snímky 
automaticky vylou eny.

Definice asociací byly vytvá eny tak, že se mohly okrajov  p ekrývat, tj. n které
snímky mohly být sou asn  p i azeny i k více asociacím. Tyto snímky byly porovnány se 
skupinami snímk  za azenými p edtím jednozna n  do každé z t chto asociací. K porovnání 
byl použit index FPFI (Tichý 2005), který bere v potaz podobnost druhového složení mezi 
p i azovaným snímkem na jedné stran  a skupinou snímk  na stran  druhé a zárove
pozitivn  váží druhy s diagnostickou hodnotou pro danou skupinu snímk . Každý 
porovnávaný snímek byl poté p i azen k té skupin  snímk  (asociaci), které byl více 
podobný podle indexu FPFI. 

Varianty, tj. nižší vegeta ní jednotky uvnit  asociací, byly stanoveny pomocí ne ízené
klasifikace – shlukové analýzy provedené zvláš  pro každou skupinu snímk  p i azených 
k jednotlivým asociacím. Shluková analýza byla po ítána v programu PC-ORD 4 (McCune 
& Mefford 1999) s použitím t tivové vzdálenosti jako míry nepodobnosti vzork  a beta-
flexibilní metody s koeficientem  = –0,25. Získané shluky byly interpretovány subjektivn
s ohledem na jejich ekologickou interpretaci a zpravidla dva až t i (výjime n ty i) shluky 
na nejvyšší hierarchické úrovni byly interpretovány jako varianty. Pokud byly takto 
rozlišené shluky jen nevýrazn  floristicky diferencovány nebo nem ly jednozna nou
ekologickou interpretaci, nebyly v dané asociaci varianty rozlišeny. 

Asociace byly seskupeny do svaz  a t íd na základ  subjektivního vyhodnocení jejich 
vzájemné podobnosti a s ohledem na st edoevropskou fytocenologickou tradici. V n kterých
p ípadech byla p edtím analyzována struktura podobnosti mezi asociacemi v rámci t ídy
nebo i n kolika navzájem si podobných t íd pomocí shlukové analýzy nebo ordinace. 

Nomenklatura rostlinných spole enstev 

V kontinentální Evrop  se nomenklatura rostlinných spole enstev tradi n ídí pravidly, 
která stanoví Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury (ICPN; Weber et al. 2000, 
eské vydání 2002). A koliv nejsou názory na pot ebu a obsah nomenklatorických pravidel 

v odborné ve ejnosti jednotné (Mucina 1997b), zdá se, že jejich používání se postupn
prosazuje a má pozitivní vliv na stabilizaci používaných jmen. Rozsáhlejší nomenklatorické 
revize fytocenologických jednotek st edoevropské vegetace byly provedeny zejména 



v monografických p ehledech vegetace Rakouska (Mucina et al. 1993b), N mecka 
(Rennwald 2000) a Meklenburska-P edního Pomo anska (Berg et al. 2004, Dengler et al. 
2003, 2004). Nomenklatura použitá v monografii Vegetace eské republiky se z ásti opírá o 
ešení p ijatá v t chto a dalších monografiích z okolních zemí nebo o samostatn  uve ejn né

nomenklatorické revize díl ích vegeta ních typ , zejména však o vlastní revizi eské i 
zahrani ní literatury s popisy fytocenologických jednotek. U mnoha vegeta ních jednotek 
byla p ijata jiná jména, než jsou jména použitá v dosavadním standardním p ehledu
rostlinných spole enstev eské republiky (Moravec et al. 1995), nebo  tento p ehled 
obsahuje krom  správných jmen nez ídka také jména neplatná nebo dokonce nikdy 
neuve ejn ná t mi autory, kterým jsou p ipisována. 

Kód upravuje nomenklaturu tzv. syntaxon , tj. abstraktních vegeta ních jednotek 
definovaných pomocí floristicko-sociologických kritérií. Všechny vegeta ní jednotky 
vymezené v monografii Vegetace eské republiky odpovídají syntaxon m ve smyslu Kódu. 
Jména syntaxon  se skládají ze jmen rostlinných druh  nebo vnitrodruhových taxon ,
dopln ných o koncovky ozna ující rank, tj. postavení v hierarchickém systému syntaxon .
Taxony použité ve jmén  syntaxonu nemusí být pro n j obzvláš  charakteristické, i když se 
musí v syntaxonu vyskytovat, a je výhodné, když svou ekologií nebo rozší ením syntaxon 
dob e charakterizují. Z n kolika uve ejn ných jmen však nelze správné jméno vybírat na 
základ  jeho výstižnosti pro daný syntaxon, podobn  jako u biologických druh  ur ují 
použití jmen zcela jiná pravidla než jejich výstižnost. Základem fytocenologické 
nomenklatury je princip priority, podle kterého má každý syntaxon jen jedno správné jméno, 
a pokud existuje více jmen odpovídajících pravidl m, je správným jménem to nejstarší. 

V Kódu jsou skupiny podmínek pro správnost jména uspo ádány hierarchicky. Za prvé 
musí být jméno ú inné (efektivní), což zjednodušen  znamená, že je uve ejn no v publikaci 
vydané tiskem, nikoli nap . v rukopise nebo na elektronickém médiu. Za druhé musí být 
platné (validní), tzn. ú inné a sou asn  spl ující n kolik dalších podmínek, nap íklad je 
musí doprovázet dostate ná originální diagnóza. Za t etí musí být oprávn né (legitimní), tzn. 
platné a sou asn  spl ující další podmínky, týkající se v tšinou formy jména. A kone n
správné (korektní) jméno je nejstarší existující legitimní jméno, jehož zp sob psaní je 
upraven podle pravidel Kódu. 

Pro použití v monografii Vegetace eské republiky jsme se snažili najít správná jména 
syntaxon . Abychom prov ili, zda tato jména spl ují podmínky platnosti, prohlíželi jsme u 
všech použitých jmen publikace, v nichž byla poprvé uve ejn na. Všechna zde p ijatá jména 
by tedy m la být platná. Je však možné, že v budoucnosti bude pro n který syntaxon 
nalezeno v nep eberném množství t žko dostupné fytocenologické literatury jiné, starší a 
legitimní jméno, které bude t eba p ijmout jako jméno správné. Stejn  tak je možné, že p i
budoucím pátrání ve staré literatu e se objeví starší jméno, které bylo utvo eno ze stejných 
druhových jmen jako námi p ijaté jméno, ale vztahuje se k jinému syntaxonu 
(homonymum); takové zjišt ní podle pravidel Kódu automaticky staví námi p ijaté jméno do 
postavení jména neoprávn ného.

V textu uvádíme krom  p ijatého jména (které je podle provedené rešerše literatury 
s velkou pravd podobností jménem správným) také ast jší synonyma, a  už jsou to 
oprávn ná mladší jména pro stejný syntaxon, nebo jména neoprávn ná. Vý et synonym není 
vy erpávající, naopak je omezen p evážn  jen na synonyma použitá v publikaci Moravec et 
al. (1995) a v monografiích vegetace N mecka (Oberdorfer 1993a, b, Pott 1995, Dierschke 
1996 et seq., Rennwald 2000, Schubert et al. 2001), Rakouska (Mucina et al. 1993b), Polska 
(Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Valachovi  et al. 1995, Stanová & Valachovi  2002) a 
Ma arska (Borhidi 2003). V p ípadech, kdy k originální publikaci došlo validizací nebo 
legitimizací staršího neplatného nebo neoprávn ného jména, je mezi synonymy zpravidla 
uvedeno i toto starší jméno. U všech synonymních jmen starších než p ijaté jméno uvádíme 



odkaz na lánek nebo odstavec Kódu, zde ozna ovaný symbolem paragraf (§), podle kterého 
je nutno jméno zamítnout jako neú inné, neplatné nebo neoprávn né. U jmen mladších než 
p ijaté jméno toto neuvádíme, protože jsou nepoužitelná na základ  principu priority. 
Nej ast jší p í iny pro zamítnutí jmen jsou tyto: 

§ 1 – jméno nebylo uve ejn no v tišt né publikaci, je tedy neú inné (nomen ineditum); 
§ 2b – jméno nebylo publikováno s dostate nou originální diagnózou (nomen nudum), za 

kterou se považuje (1) v p ípad  asociace do roku 1978 alespo  jeden fytocenologický 
snímek nebo tabulka konstance, od roku 1979 alespo  jeden fytocenologický snímek, (2) 
v p ípad  jednotky vyššího ranku bibliograficky jednozna ný odkaz na platné jméno 
syntaxonu nejblíže nižšího hlavního ranku a od roku 1980 také vý et diagnostických 
druh ;

§ 3a – jméno bylo svým autorem citováno jako synonymum; 
§ 3b – jméno bylo svým autorem navrženo jako provizorní; 
§ 3c – v originální diagnóze nebyl jasn  stanoven syntaxonomický rank jména; 
§ 3d – rank syntaxonu uvedený v originální diagnóze neodpovídal ranku Kódu nebo jde o 

jméno asociace tzv. uppsalské školy publikované p ed rokem 1936; 
§ 3e – syntaxonomický rank uvedený v originální diagnóze neodpovídal tvaru jména; 
§ 3f – taxony poskytující jméno nebyly uvedeny v originální diagnóze; 
§ 3g – jméno bylo uve ejn no po roce 1978 a není jasné, ze jména kterých taxon  je 

utvo eno; 
§ 5 – jméno bylo uve ejn no po roce 1978 bez uvedení nomenklatorického typu; 
§ 29 – d íve popsaný syntaxon byl p ejmenován, protože jiný taxon jej lépe charakterizuje; 
§ 31 – jméno je mladší homonymum, tj. píše se stejn  jako starší jméno platn  uve ejn né

jiným autorem; 
§ 33 – jméno je jedním ze stejn  starých homonym, ale jiné z t chto homonym bylo d íve

p evzato jinými autory; 
§ 34a – jméno obsahuje epiteton v nominativu, které ozna uje geografickou, ekologickou 

nebo morfologickou vlastnost, nap . Fagetum sudeticum nebo Vaccinietum myrtilli 
subalpinum;

§ 34c – jméno bylo utvo eno ze jmen více než dvou taxon ;
§ 36 – jméno bylo v d sledku d ív jšího chybného výkladu asto používáno ve smyslu, 

který vylu uje typový snímek (nomen ambiguum), m že být tedy navrženo k zamítnutí 
jako nomen ambiguum rejiciendum propositum;

§ 37 – typový snímek asociace je neúplný nebo p íliš heterogenní, a proto nem že být 
za azen do n které z dnes rozlišovaných asociací (nomen dubium);

§ 43 – taxon poskytující jméno syntaxonu byl chybn  ur en. 

Krom  uvedených p í in mohou být v synonymice uvedena taková jména, která jsou 
v literatu e asto citována a p ipisována n kterému autorovi, který však toto jméno ve 
skute nosti nevytvo il ani nepoužil. Pro tyto p ípady, které jsou ve fytocenologické literatu e
p ekvapiv asté, zavedl Mucina (in Mucina et al. 1993a: 19–28) ozna ení fantom, a tak 
jsou také ozna ována v monografii Vegetace eské republiky.

Dalším p ípadem jsou tzv. pseudonyma, tj. jména syntaxon  uvád ná se jménem autora a 
p ípadn  s odkazem na publikaci s originálním popisem, ale používaná pro jiné syntaxony 
než v této publikaci. Pokud byla taková jména používána ast ji, uvádíme je v synonymice, 
a to s citací autora, který zavedl používání jména v chybném smyslu (po slov sensu) a za 
ním autora p vodního popisu (po slov non). Nap íklad autorská citace „sensu Šmarda 1961 
non Tüxen 1937“ znamená, že Šmarda použil dané jméno pro jiný syntaxon, než je d íve



navrhl Tüxen. Pokud n které jméno použilo odlišn  od originálního popisu více autor ,
používá se formulace sensu auct. non následovaná jménem autora originálního popisu. 

Nomenklatoricky správná forma a tvar p ijatých jmen syntaxon  se v mnoha p ípadech 
liší od formy a tvaru uvedeného v p vodním popisu. Z toho d vodu je v monografii 
Vegetace eské republiky u každého p ijatého jména za zkratkou „Orig.“ uvedeno také jeho 
originální zn ní v etn  originálního zn ní autorské citace, pokud byla v publikaci s popisem 
syntaxonu uvedena. P ijatá jména asociací a svaz , která v originálním tvaru obsahovala jen 
rodové jméno jednoho nebo dvou taxon  poskytujících jméno, byla v souladu 
s doporu ením 10C Kódu dopln na druhovými epitety. Výjimkou jsou asociace a svazy 
založené na rodových jménech, jejichž originální diagnóza obsahuje více než jeden druh 
rodu použitého ve jmén , a není tedy jasné, ze kterého druhového jména bylo jméno 
syntaxonu utvo eno. Pokud je pouze jeden z t chto druh  explicitn  uveden ve vý tu
diagnostických druh  nebo má mnohem v tší konstanci, p ípadn  i pokryvnost než druhy 
jiné, byl považován za druh poskytující jméno a dopln n do názvu syntaxonu. V ostatních 
p ípadech, kdy není jasné, který druh poskytuje jméno syntaxonu, je použito jen rodové 
jméno a v závorce za originálním zn ním jména jsou vyjmenovány druhy, které jsou 
potenciálním zdrojem jména tohoto syntaxonu. U jmen t íd složených ze dvou jmen taxon
ponecháváme v souladu s tradicí jen rodová jména bez druhových epitet, zatímco u jmen t íd
utvo ených ze jména jediného druhu druhové epiteton dopl ujeme. 

Z praktických d vod  jsme v n kterých p ípadech navrhli také zm n nou formu jmen, 
jejíž používání podléhá schválení Nomenklatorickou komisí Mezinárodní spole nosti pro 
výzkum vegetace (IAVS). Jde jednak o nomina inversa, jednak o nomina mutata. Nomen
inversum podle lánku 42 Kódu je jméno syntaxonu, u n hož bylo oproti p vodnímu popisu 
zm n no po adí jmen taxon  poskytujících jméno tak, aby dominantní taxon nebo taxon 
vyššího patra byl uveden na druhém míst . Nomen mutatum podle lánku 45 Kódu 
nahrazuje jméno syntaxonu, které bylo p vodn  utvo eno podle jmen taxon  nepoužívaných 
v nov jší taxonomické a floristické literatu e, a to tak, že se zastaralá jména taxon  nahradí 
jmény používanými pro tytéž taxony v sou asnosti. Jména taxon , která nebyla p ijata jako 
platná jména v b žných taxonomických a nomenklatorických pramenech používaných 
v eské republice v posledních t iceti letech (Ehrendorfer 1973, Smejkal 1981, Neuhäuslová 
& Kolbek 1982, Dostál 1982, 1989, Hejný et al. 1988 et seq., Kubát et al. 2002), jsme ve 
jménech syntaxon  zpravidla nahradili jmény taxon  p ijatými v Klí i ke kv ten eské
republiky (Kubát et al. 2002). Pro usnadn ní orientace v synonymech uvádíme v závorce za 
originálním jménem syntaxonu p evod starého jména taxonu na jméno z Klí e. Stejn  tak 
tento p evod uvádíme v p ípadech, kdy je ve jmén  syntaxonu ponecháno jméno taxonu 
odlišné od jména použitého v Klí i. Jsou-li jména asociací nebo svaz  p ijatá v monografii 
Vegetace eské republiky použita jako nomina inversa nebo nomina mutata, je tato 
skute nost vždy zmín na. Protože však používání takových jmen podléhá schválení 
Nomenklatorickou komisí, jsou tato jména chápána jako návrhy, tj. nomen inversum 
propositum nebo nomen mutatum propositum. 

Nedílnou sou ástí jmen syntaxon  je autorská citace, která se skládá ze jména autora 
prvního platného uve ejn ní jména syntaxonu a roku platného uve ejn ní. Ve 
fytocenologické literatu e se jména autor asto zkracují, z d vod  jednozna nosti však 
uvádíme plná jména s výjimkou Josiase Braun-Blanqueta, pro kterého používáme ustálenou 
zkratku Br.-Bl. Vedle jednoduchých citací s jediným autorem jsou b žné i jiné varianty 
autorských citací: 

– citace s in, nap . „Br.-Bl. in Moor 1937“: první uvedený autor vytvo il jméno 
syntaxonu nebo poskytl originální diagnózu, ale jméno bylo uve ejn no v práci 
druhého uvedeného autora; 



– citace s ex, nap . „Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947“: první uvedený autor (u 
tohoto p íkladu dva auto i) jméno vytvo il, ale neuve ejnil platn , a druhý uvedený 
autor je validizoval, tj. doplnil chyb jící podmínku pro jeho platnost; 

– citace se závorkou, nap . „(Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965“: byl zm n n
rank syntaxonu, nap . syntaxon p vodn  popsaný jako podsvaz byl povýšen na svaz, 
nebo bylo uve ejn no nové jméno (nomen novum) jako náhrada za platné, ale 
neoprávn né jméno; 

– citace s corr., nap . „Klika 1931 corr. Zólyomi 1966“: první autor uve ejnil jméno 
syntaxonu, které obsahovalo chybn  ur ený taxon, a druhý autor jméno syntaxonu 
opravil náhradou jména chybn  ur eného taxonu za jméno skute n  se vyskytujícího 
taxonu;

– citace s em. nebo emend., nap . „Br.-Bl. 1955 em. Moravec 1967“ se d íve asto
používaly, poslední vydání Kódu je však již nedoporu uje, a proto nejsou používány 
ani v monografii Vegetace eské republiky. Význam t chto tzv. emendací byl v tom, 
že druhý uvedený autor výrazn  rozší il nebo zúžil vymezení syntaxonu oproti 
p vodnímu popisu, který provedl první uvedený autor. 

Fytocenologické tabulky a stanovení diagnostických, konstantních a dominantních druh
vegeta ních jednotek 

Druhové složení asociací vymezených metodou Cocktail bylo porovnáno v synoptických 
tabulkách zahrnujících skupiny podobných asociací. V každé tabulce je zobrazena 
procentická frekvence výskytu druh  ve fytocenologických snímcích p i azených
k jednotlivým asociacím. V tabulkách nebyly použity všechny dostupné snímky p i aditelné 
k dané asociaci, ale pouze snímky stratifikovaného souboru 21 794 snímk  všech typ
vegetace eské republiky (viz výše), které byly pomocí formálních definic p i azeny
k jednotlivým asociacím. Použitím snímk  ze stratifikovaného souboru bylo omezeno 
možné zkreslení frekvence výskytu druh  v jednotlivých asociacích vzniklé kv li
nadm rnému snímkování n kterých lokalit. Jestliže bylo k n kterým asociacím p i azeno
mén  než 10 snímk , byly dopln ny další snímky do po tu deseti, pokud byly k dispozici a 
spl ovaly podmínky formální definice. 

V tomto stratifikovaném souboru byla pro každý druh stanovena fidelita ke každé 
asociaci, tj. koncentrace jeho výskytu ve snímcích dané asociace. Fidelita vyjad uje 
diagnostickou hodnotu druhu pro danou asociaci. Druhy s vysokou fidelitou mohou být 
považovány za diagnostické, tj. charakteristické nebo diferenciální. Pro stanovení fidelity 
byl použit koeficient phi jako míra statistické vazby mezi výskytem druh  a snímky 
p i azenými k dané asociaci. Protože hodnota koeficientu phi závisí na podílu snímk
pat ících do dané asociace vzhledem k celkovém po tu snímk  a sou asn  je každá asociace 
zastoupena jiným po tem snímk  (Chytrý et al. 2002), byl relativní po et snímk  každé 
asociace virtuáln  standardizován na 1 % celkového po tu všech snímk  ve stratifikovaném 
souboru (Tichý & Chytrý 2006). V tomto stratifikovaném souboru byly pro porovnání 
ponechány i všechny snímky ostatních vegeta ních typ , a proto diagnostické druhy takto 
stanovené mají obecnou platnost ve srovnání se všemi ostatními vegeta ními typy eské
republiky. Druhy s hodnotou koeficientu phi vyšší než 0.25 byly považovány za 
diagnostické pro danou asociaci a druhy s hodnotou vyšší než 0.50 za vysoce diagnostické. 
Tyto hodnoty byly stanoveny subjektivn  s ohledem na to, aby po ty získaných 
diagnostických druh  nebyly ani p íliš nízké, ani p íliš vysoké pro praktické použití. Po 
standardizaci po tu snímk  ve vegeta ních jednotkách m že n kdy nabývat koeficient phi 
vysokou hodnotu i tehdy, když koncentrace výskytu daného druhu v ur ité asociaci není 
statisticky signifikantní. Dochází k tomu v p ípadech, kdy je p ed standardizací daná 



asociace zastoupena malým po tem snímk . Proto byla krom  koeficientu phi pro každý 
druh a asociaci vypo ítána statistická významnost koncentrace jeho výskytu p ed
standardizací pomocí Fisherova exaktního testu (Chytrý et al. 2002) a druhy, jejichž 
koncentrace výskytu se nelišila od koncentrace p i zcela náhodném výskytu na hladin
významnosti P < 0.001, nebyly zahrnuty mezi diagnostické, i když m ly vysokou hodnotu 
koeficientu phi. Fidelita mechorost  a lišejník , které nebyly zaznamenány ve všech 
fytocenologických snímcích, byla po ítána pouze z podsouboru snímk , ve kterých byly tyto 
rostliny zaznamenávány. Diagnostické druhy jsou vyzna eny v synoptických tabulkách 
zeleným podbarvením, p i emž druhy vysoce diagnostické jsou podbarveny tmavším 
odstínem. Stejné druhy jsou uvedeny i ve vý tu diagnostických druh  v textu popisu 
asociací; druhy vysoce diagnostické jsou zde vysázeny tu n .

Diagnostické druhy stanovené uvedeným zp sobem byly použity rovn ž pro hodnocení 
kvality vymezení jednotlivých asociací metodou Cocktail. Pokud n které z asociací nem ly
žádné vlastní diagnostické druhy, tzn. byly floristicky t žko rozlišitelné, nebyly 
v p edloženém systému vegeta ních jednotek akceptovány. 

Pro dostate nou charakteristiku fytocenologických asociací jsou krom  diagnostických 
druh  d ležité také druhy konstantní, vyskytující se v porostech s vysokou frekvencí, a 
druhy dominantní, dosahující vysoké pokryvnosti. Pro stanovení t chto druh  byl použit 
stejný datový soubor jako pro stanovení druh  diagnostických. Za druhy konstantní, resp. 
vysoce konstantní, byly považovány druhy s frekvencí výskytu v dané asociaci vyšší než 40, 
resp. 80 %. Za druhy dominantní, resp. vysoce dominantní, byly považovány druhy 
vyskytující se s pokryvností v tší než 25 % ve více než 5, resp. 10 % snímk . V p ípad
asociací dokumentovaných jen n kolika málo snímky však druhy vyskytující se jako 
dominanta v jediném snímku nebyly zahrnuty do seznamu dominantních druh , i když tento 
jednotlivý dominantní výskyt odpovídal více než 5 nebo 10 % snímk . U mechorost  a 
lišejník  byly pro stanovení konstantních a dominantních druh  použity jen ty snímky, ve 
kterých byly tyto rostliny zaznamenávány. 

Stejným zp sobem jako pro asociace byly stanoveny diagnostické a konstantní druhy 
pro svazy a t ídy, a to na základ  fytocenologických snímk  p i azených do pod ízených 
asociací. Protože jsou tyto skupiny druh  založeny pouze na datech z eské republiky, mají 
lokální platnost pro naše území a je t eba po ítat s tím, že p i zohledn ní pom r  v celém 
areálu t íd nebo svaz  by v tšinou doznaly ur itých zm n. U svaz  s jedinou asociací 
zaznamenanou na území eské republiky považujeme jejich diagnostické a konstantní druhy 
za shodné s diagnostickými a konstantními druhy této asociace. Stejný princip uplat ujeme 
u t íd s jediným svazem. Pro svazy a t ídy nebyly stanoveny dominantní druhy, protože 
r zné asociace do nich azené mají asto r zné dominanty. 

Druhy vysoce konstantní a vysoce dominantní jsou v textu vysázeny tu n .
V synoptických tabulkách jsou v první ásti uvedeny druhy diagnostické pro jednotlivé 
asociace a za nimi následují druhy, které dosahují frekvence výskytu alespo  10 % ve všech 
snímcích tabulky nebo alespo  20 % v nejmén  jedné asociaci zahrnuté v tabulce. Vzácn jší 
a nediagnostické druhy byly vypušt ny.

Grafická kalibrace asociací 

Pro lepší p edstavu o stanovištní vazb  a fyziognomii jednotlivých asociací byly ve 
form  krabi kových diagram  zobrazeny Ellenbergovy indika ní hodnoty, nadmo ské výšky 
výskytu a pokryvnost bylinného patra pro každou asociaci. Tyto diagramy byly vytvo eny
na základ  snímk  ze stratifikovaného souboru, tj. snímk  použitých pro tvorbu 
synoptických tabulek. Zobrazují medián (vodorovná árka uprost ed krabi ky), dolní a horní 
kvartil, tj. rozsah, do kterého spadá 50 % pozorovaných hodnot (krabi ka), a 5% a 95% 



kvantil, tj. rozsah obsahující 90 % pozorovaných hodnot (svislé úse ky). Pro snadné 
srovnání hodnot mezi jednotlivými grafy, které používají r zné íselné rozsahy na svislé 
ose, je na pozadí každého z nich vynesen medián (barevná vodorovná ára) a rozp tí mezi 
kvartily (barevný pruh) pro všechny asociace travinné a v esovištní vegetace eské
republiky. Z porovnání polohy krabi ek a barevného pruhu lze usoudit, zda daná prom nná
nabývá pro jednotlivé asociaci vyšších, nižších nebo p ibližn  stejných hodnot jako pro 
v tšinu ostatních typ  travinné vegetace. 

Ellenbergovy indika ní hodnoty (Ellenberg et al. 1992) vyjad ují v ordinální stupnici 
vztah rostlinných druh  ke sv tlu, teplot , kontinentalit , vlhkosti, p dní reakci a živinám. 
Pro vlhkost je tato stupnice dvanácti lenná, pro ostatní faktory devíti lenná. A koliv o 
použitelnosti a interpretacích subjektivn  stanovených Ellenbergových hodnot se vedou 
v literatu e etné diskuse (Schaffers & Sýkora 2000, Wamelink et al. 2002), mají tyto 
hodnoty velkou výhodu v tom, že umož ují porovnat velká množství fytocenologických 
snímk  z hlediska faktor  prost edí, jejichž p sobení asto nelze zjistit krátkodobým 
p ímým m ením. Nevýhodou p i statistickém zpracování je ordinální charakter 
Ellenbergových hodnot, který omezuje použitelnost základních aritmetických operací. U 
datových soubor  s v tším po tem druh  se však tyto hodnoty chovají podobn  jako 
kontinuální prom nné, a výpo ty aritmetických pr m r  z hodnot druh  pro snímek jsou 
proto asto používány jako pom rn  robustní odhad stanovištních pom r  (ter Braak & 
Barendregt 1986, Ertsen et al. 1998, Schaffers & Sýkora 2000). Pro každý snímek ze 
stratifikovaného výb ru, p i azený metodou Cocktail k jednotlivým asociacím, jsme 
vypo etli nevážený aritmetický pr m r z Ellenbergových hodnot všech zastoupených druh
cévnatých rostlin. Druhy, které v Ellenbergových tabulkách nem ly p i azenu p íslušnou
indika ní hodnotu nebo v nich chyb ly, byly ignorovány. Tím jsme získali indika ní 
hodnotu pro každý snímek a množinu t chto hodnot jsme zobrazili v krabi kových
diagramech. 

Nadmo ské výšky byly p ebrány p ímo z pr vodních údaj  fytocenologických snímk .
Pokud údaj nadmo ské výšky chyb l, byl dopln n v geografickém informa ním systému 
ArcGIS 8.3 (www.esri.com) pomocí p ekryvu lokality snímku s digitální výškopisnou 
mapou. 

Z pr vodních údaj  fytocenologických snímk  byly p evzaty také údaje o procentické 
pokryvnosti bylinného patra. Snímky, u nichž tento údaj chyb l, byly pro ú ely grafického 
zobrazení ignorovány. 

Mapy rozší ení asociací*

Mapy rozší ení jednotlivých asociací byly sestaveny v geografické síti o velikosti polí 5 
minut zem pisné délky  3 minuty zem pisné ší ky, tj. p ibližn  6  5,5 km. Jde o sí
odvozenou od standardní sít  st edoevropského mapování flóry a fauny, se základními poli 
rozd lenými na tvrtiny. 

Jako zdroj dat pro mapy byly použity všechny fytocenologické snímky nelesní vegetace, 
které byly k 15. prosinci 2005 obsaženy v elektronické form  v eské národní 
fytocenologické databázi a lokalizovány zem pisnými sou adnicemi s p esností v tší než 1 
zem pisná minuta. Celkem šlo o 51 940 snímk . Snímky z tohoto datového souboru byly 
porovnány s formálními definicemi asociací, vytvo enými metodou Cocktail. Krom
asociací travinné vegetace byly sou asn  porovnávány s definicemi asociací jiných 
nelesních vegeta ních typ , zejména rašeliništní, rákosinné, mok adní ost icové vegetace a 
chasmofytické vegetace, které budou náplní dalších díl  monografie Vegetace eské

* Zpracovali M. Chytrý, K. Kubošová and O. Hájek  



republiky. Tímto soub žným porovnáním s definicemi v tšího po tu asociací byly 
zohledn ny p ekryvy ve vymezení asociací. Pokud byl n který fytocenologický snímek 
p i azen do více než jedné asociace, rozhodl o jeho definitivní p íslušnosti výpo et 
podobnosti pomocí indexu FPFI (Tichý 2005) a snímek byl p i azen do té asociace, které byl 
svým druhovým složením nejvíce podobný 

V mapách rozší ení vytvo ených na základ  dostupných fytocenologických snímk  byly 
r znými symboly vyzna eny lokality, z nichž jsou k dispozici pouze staré snímky, zapsané 
do roku 1975, a lokality s novými snímky zapsanými po tomto datu. Tyto mapy poskytují 
pom rn  v rný obraz rozší ení zejména u vzácn jších asociací, u nichž je v tšina lokalit 
známa a fytocenologicky dokumentována (nap . asociace vysokohorské vegetace), nebo u 
asociací sice hojn jších, ale pat ících k vegeta ním typ m, které byly v eské republice 
asto fytocenologicky studovány (nap . suché trávníky). Naopak u n kterých obecn

rozší ených asociací, nap . lu ních, skýtají mapy lokalit existujících fytocenologických 
snímk  dosti mezernatý obraz jejich skute ného rozší ení. Projevuje se to mimo jiné v tom, 
že ilustrativní fotografie porost  v n kolika p ípadech pocházejí z lokalit, které nejsou 
vyzna eny v mapách rozší ení. P edpokládáme, že zve ejn ní t chto neúplných map m že
stimulovat další terénní výzkum, který up esní dosud známý obraz rozší ení jednotlivých 
asociací. Tyto mapy chceme v budoucnu pravideln  aktualizovat pomocí nových snímk
zadaných do eské národní fytocenologické databáze a zve ej ovat je na internetu. 

Pro lepší p edstavu o potenciálním rozší ení nedostate n  dokumentovaných asociací 
byly mapy lokalit fytocenologických snímk  dopln ny p edpov dí možného výskytu, 
vytvo enou pomocí statistického prediktivního modelu založeného na vztahu mezi danou 
asociací a vysv tlujícími prom nnými prost edí dostupnými pro území eské republiky ve 
form  digitálních map. V modelech byly jako vysv tlující prom nné použity: nadmo ská
výška, acidita p dy, pr m rná teplota (ro ní, lednová a ervnová) a ro ní úhrn srážek. 
Hodnoty t chto prom nných byly pro každý snímek ode teny z digitálních map 
v geografickém informa ním systému ArcGIS 8.3 (www.esri.com). Kv li omezení vlivu 
lokálního nadbytku snímk  z n kterých oblastí byl pro modelování použit stratifikovaný 
soubor 21 794 snímk  (viz výše). Z n j byly pro každou asociaci ur enou pro modelování 
vybrány snímky, které odpovídaly formální definici vytvo ené metodou Cocktail. Ze 
skupiny t chto snímk  byly vy azeny snímky s odlehlými hodnotami vysv tlujících 
prom nných. Soubor snímk  byl náhodn  rozd len na dva r zné podsoubory se stejným 
po tem snímk , trénovací a testovací, z nichž první sloužil k tvorb  modelu a druhý 
k ov ení jeho stability. Pro kone ný model byly však kv li p esnosti použity všechny 
snímky. 

Protože závislá prom nná, tj. výskyt nebo absence asociace na ur itém míst , je binární, 
byl pro prediktivní modelování použit zobecn ný lineární model (GLM) s binomickou 
distribucí a logistickou linkovací funkcí logit. Pokud binární závislá prom nná nem la
binomické rozd lení, byla v n kolika p ípadech použita tzv. quasi distribuce (McCullagh & 
Searle 2001). Pro odhad regresních koeficient  byla použita metoda maximální v rohodnosti
(maximum likelihood) a jejich významnost byla testována testem pom ru v rohodnosti
(likelihood ratio test). Nezávislá prom nná pr m rná ro ní teplota nebyla do model
zahrnuta, protože siln  korelovala s ostatními prediktivními prom nnými a zárove  nebyla 
p íliš dobrým prediktorem. P i výb ru parametr  se za ínalo od úplného modelu se všemi 
vysv tlujícími prom nnými. Postupn  byly vybrány prom nné, které se ukázaly jako 
významné a zárove  p ispívaly k zvýšení prediktivní schopnosti modelu. Pro každou 
asociaci tak byla získána rovnice s odhadem regresních koeficient , a ta byla použita pro 
p edpov  pravd podobnosti jejího výskytu v místech, z nichž chyb jí údaje. 
Pravd podobnosti výskytu asociace v intervalu <0, 1> byly získány inverzní logistickou 
transformací hodnot lineárního prediktoru vypo ítaných z regresních rovnic. 



Pro ov ení prediktivní schopnosti modelu byl použit zobecn ný index R2
N (generalized

R-square; Cox & Snell 1989). Pokud byla hodnota R2
N v tší než 0,8, považovali jsme model 

za dob e predikující. Rovn ž byly zahrnuty rovnice s hodnotou R2
N v rozmezí 0,7–0,8 

s nižší, ale stále dobrou schopností predikce. Byla sledována i Somerova po adová korelace 
(Somer’s D) a plocha pod ROC k ivkou (Harrel 2001). Prediktivní schopnosti model  byly 
malé zejména v p ípadech, kdy dostupné fytocenologické snímky reprezentativn
nepokrývaly rozp tí ekologických faktor , v n mž se ur itá asociace vyskytuje. Asociace 
s mén  než padesáti dostupnými fytocenologickými snímky nebyly modelovány v bec a 
také n které modely založené na v tším po tu snímk , ale poskytující z biologického 
hlediska zkreslené predikce, byly po subjektivním posouzení zavrženy. Pro n které asociace 
byly vytvo eny dva až t i alternativní modely, z nichž byl subjektivn  vybrán ten, který se 
zdál být z biologického hlediska nejrealisti t jší. 

Každý model p edpov d l pravd podobnosti výskytu dané asociace v r zných místech 
eské republiky. Pro každou asociaci byla následn  v sí ových mapách vymapována místa 

s pravd podobností výskytu vyšší než subjektivn  zvolená mez, ímž se doložené rozší ení 
doplnilo odhadem potenciálního rozší ení. P edpov zené výskyty nebyly zobrazeny v t ch
místech, kde podle digitální mapy krajinného pokryvu CORINE neexistovala žádná travinná 
vegetace. V mapách jsou použity následující symboly:  lokality snímk  zapsaných po roce 
1975;  lokality, z nichž nejsou k dispozici žádné snímky zaznamenané po roce 1975, ale 
existují snímky starší; • lokality, z nichž nejsou k dispozici žádné snímky, ale je na nich 
pravd podobný výskyt dané asociace podle prediktivního modelu. 

Poznámky k praktickému používání p edkládaného fytocenologického systému 

Vegetaci je možno klasifikovat mnoha r znými zp soby a p edkládaný systém je jen 
jedním z možných. Jeho výhodou je, že je podložen analýzou fytocenologických dat a 
poskytuje jednozna ná kritéria pro za azení konkrétního porostu nebo fytocenologického 
snímku do asociací. Je pro n j charakteristické, že se nesnaží klasifikovat jakýkoliv 
existující porost, ale spíše vymezit jádra asociací, zahrnující obvykle porosty s výskytem 
ekologicky specializovaných druh . Odráží tak b žnou zkušenost, že fytocenologické 
systémy neumož ují klasifikovat velkou ást vegetace vyskytující se v krajin , ale p evážn
jen relativn  homogenní porosty s takovými kombinacemi výskytu specializovaných druh ,
které se opakují na r zných lokalitách. Lze však vyjád it podobnost jakéhokoliv porostu 
k vymezeným asociacím a v p ípad  pot eby jej p i adit k asociaci nejpodobn jší.

K identifikaci asociací vymezených v p edložené klasifikaci slouží po íta ový expertní 
systém, který je k dispozici na internetové adrese 
www.sci.muni.cz/botany/vegsci/vegetace.php. Tento expertní systém pracuje v prost edí 
programu JUICE a jako vstupní data používá fytocenologické snímky zadané do programu 
TURBOVEG. Pro správnou funkci expertního systému je d ležité, aby fytocenologické 
snímky ur ené k automatickému p i azování do asociací byly výhradn  z nelesní vegetace. 
Formální definice asociací obsažené v expertním systému byly totiž vytvo eny
s p edpokladem, že nebudou používány pro klasifikaci lesní vegetace (pokud by byly, mohly 
by n které snímky lesní vegetace p i adit k asociacím nelesní vegetace, nap . n které
snímky acidofilních suchých bor  k asociacím v esoviš ). N kdy se m že stát, že r zné 
snímky z jednoho relativn  homogenního porostu p i adí expertní systém k r zným 
asociacím. Takové porosty je obvykle vhodné interpretovat jako p echodné mezi t mito 
asociacemi. Pokud expertní systém n které snímky v porostu p i adí do ur ité asociace a 
jiné nep i adí do žádné asociace, znamená to, že se porost skládá z míst s druhovým 
složením typickým pro danou asociaci a míst s mén  typickým druhovým složením. Snímky 
nep i azené do žádné asociace m že expertní systém porovnat pomocí indexu FPFI 



s celkovým druhovým složením jednotlivých asociací a následn  p i adit k té asociaci, které 
se podobají nejvíce. Takové p i azení lze interpretovat tak, že snímek sice nepat í k jádru 
dané asociace, a není pro ni tedy zcela typický, ale je jí blízký nebo podobný. Krom
požadavku, aby byl snímek dané asociaci nejpodobn jší, je vhodné stanovit také ur itou
prahovou hodnotu podobnosti, kterou musí snímek p evýšit, aby k ní byl p i azen. Existuje 
totiž mnoho porost  složených p evážn  z druh  s velmi širokou ekologickou amplitudou 
nebo obsahujících neobvyklé druhové kombinace, jejichž p i azení k jakékoliv asociaci by 
bylo v rozporu s fytocenologickou tradicí. Stanovení této prahové hodnoty je subjektivní a 
závisí na uživateli, jak velkou odchylku od typického druhového složení je ochoten p ipustit,
aby ješt  snímek p i adil k asociaci. 

Pro praktické používání klasifikace vegetace je d ležité uv domit si, že pro r zná
prostorová m ítka, resp. r zn  velká území, jsou vhodné r zné klasifikace. P edložená 
klasifikace byla optimalizována pro území eské republiky. Proto je možné, že n které v ní 
rozlišené asociace nebudou jasn  odlišitelné ve st edoevropských nebo evropských 
systémech klasifikace vegetace. Na druhé stran  je z ejmé, že pro úzce lokální popis 
vegetace, nap . ve vybraném maloplošném chrán ném území, bude asto výhodn jší
vymezit si ad hoc úžeji pojaté vegeta ní jednotky, které sice mohou být obtížn  p enositelné 
do jiných území, zato budou lépe popisovat lokální variabilitu vegetace. Obvykle však je 
výhodné konfrontovat podobné lokální systémy klasifikace vegetace s národní klasifikací, 
nap . prost ednictvím p i azení snímk  k asociacím expertním systémem, ímž se lokální 
pohled zasadí do širšího kontextu. 


