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Voda je život a život je nám vším… 

Když máme žízeň, zcela automaticky si z kohoutku napustíme vodu a žízeň 

uhasíme, vodu bereme jako něco co je a o čem nemusíme přemýšlet. Ne všichni lidé na 

světě mají takové štěstí, proto jsem si za motto zvolila těchto několik slov. 

  



 

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce vznikala v letech 2013 a 2014. Její podstatou bylo provést 

floristický průzkum, včetně hodnocení výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, na 

březích a ve vodách rybniční soustavy, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Poodří, 

v blízkosti města Studénka. Soustava se skládá ze 7 rybníku, jimiž jsou Podlážka, Malý 

Bědný, Velký Bědný, Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantula a Kozák.  Poslední 4 

jmenované rybníky jsou součástí přírodní rezervace Bažantula.  

Kromě rešeršní části obsahuje bakalářská práce také vlastní zpracovaná data 

vyplývající ze zjištění na daném území, jejichž součástí je také fotoherbář rostlinných 

druhů.  

Současně se práce dotýká historie vzniku rybníků a jejich názvů, které jsou spojeny 

s legendami města Studénky. 

Klíčová slova: rybník, vegetace, Poodří, floristický průzkum, rybníkářství 

 

Abstract 

This Bachelor´s work was created in the years 2013 and 2014. The main idea is to 

present a floristic survey, including the assessment of the occurrence of protected species 

of plants on the banks and in the waters of the pond system, located in the protected area of 

the Odra river in the vicinity of Studénka town. The system consists of 7 ponds: Podlážka, 

Malý Bědný, Velký Bědný, Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantula a Kozák. The last 4 

ponds create a part of a nature reserve Bažantula. 

In addition to the research part, the bachelor´s work also contains custom 

processing data resulting from the findings of the territory, part of which is also photo 

herbal plant species occurring here. 

This work also touches on the history of the ponds and their names that are 

connected with legends of Studénka. 

Key words: pond, vegetation, Poodří, floristic survey, fish fading 
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1 Úvod a cíl 

Cílem bakalářské práce bylo provedení floristického průzkumu na rybnících 

v Chráněné krajinné oblasti Poodří, která byla vyhlášena v roce 1991.  

Poté jsem měla vyhodnotit všechna zjištěná data a následně je porovnat a graficky 

zpracovat tak, aby byla zřejmá druhová rozmanitost a cennost území, které je součástí 

přirozené krajiny s množstvím rozptýlené zeleně, protkané volnými meandry řeky Odry, 

jejími oddělenými slepými rameny a periodickými tůněmi, jež jsou závislé na pravidelných 

záplavách. Odru lemují a obklopují soustavy aluviálních luk, lužních lesů a mokřadů, které 

jsou domovem pro mnohé druhy rostlin a živočichů. 

Zároveň jsem cítila potřebu využít i studia historických pramenů, které mi posléze 

umožnily rozvinout tématiku věnovanou názvům pomístních tratí, které umocňují 

plnohodnotné vnímání krajiny. 

Soustava rybníků a rybníkářství je pevnou a nedílnou součástí CHKO Poodří a 

zaslouží si zvýšenou péči a důkladnou znalost veškerých vazeb, které by mohly napomoci 

uchránit tento malebný prvek, který dotváří tuto kouzelnou krajinu v povodí řeky Odry.  
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2 Charakteristika zájmového území 

2.1 Popis území 

Monitorované území se nachází v Moravskoslezském kraji. Hlavním smyslem 

ochrany tohoto cenného území je zachování lužní nivy řeky Odry se všemi vazbami, které 

se k tomu pojí. 

Svojí rozlohou zaujímá 81,5 km
2
, a zasahuje tak do tří okresů, jimiž jsou Ostrava, 

Frýdek-Místek a Nový Jičín. Tvarem se podobá pásu dlouhému asi 34 km s proměnlivou 

šířkou od 0,5 do 4,5 km.   

Nadmořská výška oblasti se pohybuje mezi hodnotami 212 m. n. m a 298 m. n. m. 

Nejsevernějším bodem je železniční trať přes Oderskou nivu szs. od Jižního Města se 

souřadnicemi 49
o
47´47´´ s.š., nejjižnější bod na 49

o
35´44´´ souřadnici leží v Bartošovické 

pahorkatině. V obci Vražné se nachází nejzápadnější bod na 17
o
52´06´´ v.d. 

a nejvýchodnější bod na 18
o
11´18´´v.d. u železničního mostu pře Odru sz. od Jižního 

města  (Weissmannová, 2004). 

Posláním chráněné krajinné oblasti je zachování a obnova základních přírodních 

hodnot, které jsou předpokladem pro zachování přirozené druhové pestrosti rostlin 

a živočichů (Neuschlová a kol., 1999).  

2.2 Vymezení území 

Rybníky, na kterých byl floristický průzkum proveden, se rozprostírají na levém 

břehu řeky v nadmořské výšce v průměru 223 m. n. m. a zaujímají plochu 81,6 ha 

(katastrální výměra). Rybníky Podlážka, Velký a Malý Bědný slouží především 

k rybochovným účelům, proto jde o volné vodní plochy bez ostrůvků vegetace. Na všech 

rybnících, na kterých byl realizován terénní výzkum, jsem zjistila, že mají přirozený 

břehový porost, pouze u rybníku Podlážka je jeden z břehů pravidelně kosen.  

Dle slovního sdělení Ing. Vrbici, (pracovníka rybářství DENAS s.r.o. ve Studénce), 

je to proto, že zde jsou vysazeny stromky dubu letního (Quercus robur) a je třeba je 

udržovat. Tento břeh lemuje asfaltová cesta, končící u Pásečného mostu. Cesta byla 

vybudována v roce 1997 ze státních prostředků na nápravu škod po povodních a důvodů 

jejího vybudování bylo několik. Jsou jimi například častý pohyb chodců a cyklistů, neboť 
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je tento břeh součástí Školní naučné stezky vedoucí od základní školy T. G. Masaryka ve 

Studénce. Část cesty je rovněž součástí cyklostezky, která vede Poodřím z Jistebníku do 

Suchdolu nad Odrou. Dalším důvodem byla lepší sjízdnost komunikace pro místní 

zemědělce a rybáře. 

Břehům ostatních rybníků se ponechává přirozený vzhled jak z finančních důvodů, 

tak i proto, „že čím lepší dostupnost pro pytláky, tím hůř“ (Vrbica, 2013, ústní sdělení). 

Zbývající rybníky jsou součástí PR Bažantula. Tato přírodní rezervace byla 

vyhlášena správou CHKO Poodří v roce 2009 a její výměra je 36,52 ha. Byla vyhlášena za 

účelem ochrany makrofytní vegetace, obojživelníků, vodních ptáků a netopýrů zde žijících.   

I na těchto rybnících probíhá chov ryb, avšak jen v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu je 

jejich charakter přírodě bližší a z floristického hlediska zajímavější a též cennější.  

Floristický průzkum nebylo možné uskutečnit na celém obvodu rybníků, neboť 

vždy byl nejméně jeden z břehů natolik zarostlý vegetací, že byl znemožněn prostup 

porostem, a tudíž ani mapování vegetace nebylo v těchto místech provedeno.  

Na obr. 1 je červenou čarou vymezeno studované území zahrnující soustavu sedmi 

výše uvedených rybníků. Černou čárou je potom oddělena prostupná část území od části 

neprostupné. Břehy, které se nacházejí v černě ohraničené části rybníků, jsou ty, jež nebylo 

možno z důvodu příliš hustého a vysokého vegetačního krytu prostudovat. 

 

Obrázek 1: Vymezení mapovaného území (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/) 
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Obr. 2 představuje jednotlivé plochy, které byly vytyčeny na každém z rybníků 

a které znázorňují probádané území, respektive vyznačují hranice prostupnosti 

jednotlivých rybníků. Plošky jsou označeny velkými písmeny, což slouží k přehlednějšímu 

zpracování následujících dat. Písmeno A náleží rybníku Podlážka, písmeno B rybníku 

Malý Bědný, C rybníku Velký Bědný, D je rybník Malý Okluk a část břehu Velkého 

Bědného, E je Velký Okluk a F vytyčuje plošku zahrnující rybníky Bažantula a Kozák. 

Rozdělení jednotlivých plošek, viz Tabulka 1. 

  

Obrázek 2: Zkoumané plošky na jednotlivých rybnících (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/) 

 

Tabulka 1: Vymezení plošek  

A B C D E F 

rybník 

Podlážka 

rybník Malý 

Bědný 

rybník Velký 

Bědný 

rybník Malý 

okluk 

+ 

Velký Bědný 

rybník Velký 

Okluk 

Rybník 

Bažantula 

+ 

Kozák 
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2.3 Geologie 

CHKO Poodří se nalézá na přechodu Českého masivu a Západních Karpat, které 

patří k významným geologickým celkům. 

Spodní vrstva Českého masívu je tvořena metamorfity proterozoického stáří - 

brunovistulikum. Nad nimi leží paleozoikum, pro které jsou zde charakteristické karbonské 

a devonské sedimenty variské předhlubně- devonská bazální klastika, karbonátový vývoj 

devonu a spodního karbonu, flyš slezského kulmu a v severní části ostravské souvrství 

produktivního svrchního karbonu. 

Předchozí vrstva je překryta uloženinami mořské miocenní karpatské předhlubně. 

Na východě chráněné krajinné oblasti se pod příkrovovými jednotkami nachází pestré 

sedimenty karpatu. Převážné zastoupení mají písčité vápnité jíly a písky spodního badenu. 

Báze pod nimi je tvořena zvodnělými bazálními klastiky. 

V pleistocénu na území pronikl dvakrát ledovec kontinentálního zalednění 

a ovlivnil geologickou skladbu kvartéru.  

Deprese terciérního reliéfu jsou jediným místem, kde se zachovaly nejstarší 

čtvrtohorní sedimenty v podobě glacilakustrinních písků a jílů. 

Nadloží tvoří fluviální štěrky a pískoštěrky würmského stáří. Nejsvrchnější vrstva 

je tvořena mladoholocenními povodňovými hlínami, mezi nimiž se mohou místy objevit 

slatiny a slatinné země (Jarošek in Neuschlová, 1999). 

2.4 Geomorfologie 

Území chráněné krajinné oblasti Poodří patří do provincie Západní Karpaty, 

subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západních Vněkarpatských sníženin, celku 

Moravská brána a podcelku Oderská brána. Dále se ještě dělí do tří okrsků, a to na 

Oderskou nivu, Bartošovickou a Klimkovickou pahorkatinu. 

Oderská niva je charakteristická rovinatým reliéfem, ve kterém z morfologického 

hlediska dominují meso a mikro tvary typické pro zachovalé části údolních niv. Koryto 

Odry je zde nejvýraznějším morfologickým tvarem a navzdory úpravám si zachovalo 

charakter přirozeně meandrujícího nížinného toku. Meandry jsou přítomny v různých 
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vývojových stadiích. Od vzniku meandru až po slepá ramena, u kterých dochází 

k postupnému zazemnění.  

Bartošovická pahorkatina se nachází na území CHKO Poodří  pouze svou západní 

částí tvořící terasovou plošinu a svah, kde ohraničuje okraj nivy po celé délce. Svah je 

morfologicky pestrým reliéfem, vytvořeným boční, hloubkovou a zpětnou erozí Odry, 

sesuvnými pohyby, dešťovým ronem a lidskou činností. Reliéf terasové plošiny je 

nevýrazný. 

Klimkovická pahorkatina zasahuje do území jen okrajově a tvoří severozápadní 

okraj nivy. Jde o mírný terasový svah přecházející do roviny. (Jarošek in Neuschlová, 

1999) 

2.5 Pedologie 

Tak jako v případě geologie, lze rozdělit oblast i z pohledu pedologického na dva 

celky, a to na oderskou nivu a hlavní terasu Odry a jejich přítoků. Pro oderskou nivu jsou 

typické převážně gleje a fluvizemě, jež jsou ovlivněny zejména podpovrchovou vodou. Na 

těchto půdách se vyskytují trvalé travní porosty, vlhké louky a mokřadní společenstva, 

tolik charakteristická pro toto území.  

Hlavní terasa je tvořena především fluvizeměmi, méně potom pseudoglejemi 

a v jižní části také hnědozeměmi. Většina těchto půd je v Poodří spojena se zemědělskou 

výrobou. Součástí svahů teras jsou kambizemě, které jsou často využívány jako PUPFL 

(„lesní pozemky¨).  

Terasové svahy, jež slouží k zemědělské činnosti, jsou ohrožovány vodní erozí, 

způsobovanou při jarních a letních rozlivech. Dochází ke splachům půdy a jejímu ukládání 

v nivě. Vrstvy nivních hlín v nivě Odry tak dosahují mocnosti několika metrů. (Hamplová 

a kol., 1999) 

2.6 Hydrologie  

Území Poodří spadá celé do povodí Odry, jehož hydrologické číslo je 2 - 01 - 01. 

Část toku protékající územím má délku 55,200 km. I přes několik vodohospodářských 

úprav si Odra zachovala charakter silně meandrujícího nížinného toku. Upravená místa 

toku zabírají 10,5 km což je 19 % Odry.  



Eva Kovalčíková: Vegetační poměry rybniční soustavy v CHKO Poodří 

 

2014  7 

 

V CHKO Poodří dochází k pravidelným rozlivům Odry do inundačního území. 

Pravděpodobně se jedná o jedinou oblast v České republice, kde je zachován přirozený 

záplavový režim. Odra je vodohospodářskou řekou, která má v ČR nejvíce rozkolísané 

průtoky během roku. Zaplavované území čelí rozlivům jedno- až dvouletých vod a jeho 

rozloha je 16 - 20 km
2
, čili se jedná asi o 1/5 až 1/4 celkové rozlohy CHKO Poodří. Díky 

velikosti zaplavovaného území a množství meandrů na řece, které zpomalují rychlost 

proudění toku, nejsou záplavy nijak enormní. Při kulminaci dosahuje výška vody okolo 

0,5 m. Tato vrstva vody během několika hodin či dnů zmizí a zůstává jen krátkodobě 

v některých terénních depresích a po dobu několika týdnů až měsíců v hlubších 

periodických tůních. 

Záplavy jsou zde přirozeným jevem, na který jsou lidé i okolní příroda 

přizpůsobeni a zvyklí. (Jarošek in Neuschlová, 1999) 

2.7 Klimatologie 

Česká republika leží v mírném podnebném pásu, vyznačuje se tedy mírným vlhkým 

podnebím a dochází zde ke střídání čtyř ročních období.  

Klima v Poodří podle Quitta (1971) spadá do kategorie mírně teplé oblasti. 

Průměrná roční teplota vzduchu se v dané lokalitě pohybuje mezi 7 až 8,5°C. V zimě od 

0°C do -2°C a v létě od 16°C do 17°C. Průměrný roční úhrn srážek je 600 - 800 mm 

a vlhkost vzduchu je v rozmezí 75 - 80 %. Průměrný sezonní počet dní se sněžením je 

okolo 60 dnů a průměrná výška sněhu spadlého za rok je 75 - 100 cm. V poslední dekádě 

20. století však bylo pozorováno kratší udržení sněhové pokrývky o menších mocnostech, 

což může být dáno zvýšenými teplotami vzduchu jako důsledku Ostravského průmyslu. 

Smogové situace, rostoucí exhalace průmyslu a automobilové dopravy vedou ke snížení 

délky slunečního svitu a zvýšením počtu dnů s nízkou oblačností (Weissmannová, 2004), 

(Tolasz, 2007). 

2.8 Biogeografické členění 

Mapované území v Poodří je zařazeno do: 

- biogeografické provincie: Středoevropské listnaté lesy 

- biogeografická podprovincie: Polonská 
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- bioregion: Pooderský 

Bioregion se nachází ve střední části Slezska, zaujímá střed geomorfologického 

celku Ostravské pánve a část Moravské brány. V ČR bioregion zaujímá plochu 192 km
2
.  

Bioregion je typicky nivní, tvořen nivami řeky Odry a přítoků, se středoevropskou 

vlhkomilnou a mokřadní biotou. Biota bioregionu je spojena s Polonikem, částečně je 

ovlivněna splavenými karpatskými, méně také hercynskými prvky. 

V současnosti jsou zde hojně zastoupeny vlhké louky, menší lužní lesy a rybniční 

soustavy s hodnotnou biotou. (Culek a kol., 1996) 

2.9 Potenciální vegetace 

Dle mapové přílohy knihy Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 

(Neuhäslová et al., 1998) patří sledované území do skupiny lužních lesů (Alnion incanae), 

mapovací jednotka střemchová jasanina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu 

s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 

Lužní lesy (Alnion incanae)- Hydrofilní a mezofilní listnaté, výjimečně smíšené 

lesy s příměsí smrku (Picea abies), periodicky nebo epizodicky zaplavované a ovlivňované 

částo výrazně pohyblivou a občas nad půdní povrch vystupující podzemní vodou. 

Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami 

(Alnion glutinosae)- je tvořena třípatrovými až čtyřpatrovými bohatými fytocenźami 

s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řídčeji s převažující olší lepkavou (Alnus 

glutinosa) ve vlhčích typech nebo lípou srdčitou (Tilia cordata) v sušších typech a s častou 

příměsí střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur). 

V keřovém patře se nejhojněji vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus excelsior 

a Padus avium.  

V  bylinném patře mají převahu hygrofyty a mezohygrofyty (Aegopodium 

podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Glechoma 

hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris, Stachys sylvatica). V Oderské 

nivě jsou také typické druhy: Veratrum Lobelianum, Symphytum tuberosum, Isopyrum 

thalictroides, Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis a Galanthus nivalis. 
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Nejhojnějším druhem mechového patra, který pokrývá největší plochy, je 

Plagiomnium undulatum. (Neuhäslová, 1998) 

2.10 Fauna 

Veškerý život v mokřadech, tůních a mrtvých ramenech Odry jsou vázány na 

rozlivový režim řeky. Tyto biotopy bývají až několikrát ročně zaplavovány a slouží tak k 

přechodnému pobyty živočichů vázaných na vodní prostředí. Periodické tůně obývají 

cenné populace žábronožek sněžních, v Odře dochází k rozmnožování raka říčního. Žijí 

zde také populace kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum), jehož počty 

jsou stabilní. Vzácným je na území také velevrub tupý (Unio crassus), škeble plochá 

(Pseudanodonta complanata), lištovka hladká (Segmentina nitida) a svinutec (Anisus).  

Hlinitopísčité břehy a pískoštěrkové náplavy řeky jsou obývány 124 druhy brouků 

z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) spolu s čeledí kovaříkovitých (Elateridae). 

V měkkém luhu se vyskytují cenobiontní a cenofilní druhy motýlů, např. 

srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), černoproužka topolová (Archiearis puella). Na 

přechod mezi tvrdým a měkkým luhem jsou vázáni očkovec (Cyclophora), přástevník 

(Arctia) nebo stužkonoska (Catocala). V lužních lesích se též vyskytuje plachetnatka 

(Linyphia), vzácný pavouk, kterého lze ještě najít pouze na jižní Moravě. 

Vážky jsou zástupci hmyzu, které lze využít jako bioindikátory kvality vody 

a mokřadních ekosystémů. V Poodří žije velmi vzácná šídlatka velkoskvrnná (Lestes 

macrostigma).  

Odra je v Poodří rozdělena do několika vzájemně se prolínajících pásem. Jsou jimi 

pásmo lipanové s přechodem k pásmu parmovému a pásmo cejnové. V jižní části CHKO je 

potom pstruhové pásmo s přechodem k lipanovému. Typickými druhy ryb jsou například 

lipan podhorní (Thymallus thymallus), pstruh obecný (Salmo trutta), střevle potoční 

(Phoxinus phoxinus), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), hrouzek obecný 

(Gobio Gobio), okoun říční (Perca fluviatilis) a mnoho dalších. 

V Poodří se velmi daří obojživelníkům, kteří se zde vyskytují v početných 

populacích. Žije zde např. skokan zelený (Rana esculenta), čolek velký (Triturus 

cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina) a žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha 
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zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), 

skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan skřehotavý (Rana ridibunda). 

Poodří je vyhlášenou ornitologickou lokalitou. Zdejší rybníky se svými pobřežními 

porosty jsou hnízdišti zvláště chráněných druhů vodního ptactva. Žijí zde všechny tři druhy 

potápek (Podiceps), kriticky ohrožený bukač velký (Botaurus stellaris), bukáček malý 

(Ixobrychus minutus) či hohol severní (Bucephala clangula). Typické jsou i hnízdní 

kolonie břehule říční (Riparia riparia). Nejhojnějším ptákem, který zde hnízdí je racek 

chechtavý (Larus ridibundus). Mokřadními pěvci jsou strnad rákosní (Emberiza 

schoeniclus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), rákosník obecný (Acrocephalus 

scirpaceus) a proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus). 

Díky své zachovalosti je lužní les Bažantula domovem pro mokřadní druhy 

drobných savců - rejsek vodní (Neomys fodiens), rejsec černý (Neomys anomalus), hraboš 

mokřadní (Microtus agrestis), myšice temnopásá (Apodemus agrarius). 

Vydra říční (Lutra lutra) je jediným zvláště chráněným druhem šelmy v Poodří, 

jejíž areál se postupně rozšiřuje (Zpracováno podle Weissmannová, 2004). 
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Ochrana přírody 

Předmětem ochrany v CHKO Poodří jsou bezpochyby ekosystémy jak přírodní tak 

přírodě blízké, které jsou součástí přirozeně zaplavované údolní nivy Odry spolu s úseky 

jejích dolních přítoků a ekosystémů navazujících říčních teras. Na nivu řeky a mokřadní 

biotopy jsou vázány zvláště chráněné či regionálně významné druhy. (Hamplová, 1999)   

CHKO Poodří 

Oblast CHKO Poodří je rozdělena do čtyř zón podle stupně ochrany. Nejvíce 

chráněná je 1. zóna, ve které se nalézají nejcennější plošky- maloplošná chráněná území, 

jako je např. PR Polanský les či PR Kotvice. Součástí druhé zóny jsou inundační území 

Odry s loukami a rybníky. Třetí zónu tvoří hlavně orná půda a čtvrtou intravilány obcí. 

Území je jedinečné díky trvalým a periodickým tůním na loukách a v lužních 

lesích. Na celém území jich nalezneme stovky o různé velikosti, hloubce či umístění. Jde o 

specifické biotopy, na které jsou vázány ohrožené druhy živočichů i rostlin. Příkladem je 

korýš žábronožka sněžní, z rostlin potom žebratka bahenní. Takovéto druhy jsou závislé na 

pravidelných záplavách a klimatických odchylkách jednotlivých let. 

Přirozeným ekosystémem jsou také malé dochované komplexy lužních lesů. Tyto 

lesy bývají pravidelně zaplavovány a dřevinnou skladbu zde tvoří zejména jasan ztepilý, 

lípa malolistá, habr obecný, dub letní, javory a jílmy. 

Po obou březích Odry se nacházejí aluviální louky. V České republice je to největší 

území pravidelně zaplavovaných luk, jež zabírá rozlohu 2 300 ha. 

V 15. století začaly vznikat soustavy rybníků, z nichž se jich dochovalo 57 o 

rozloze 694 ha. Rybníky se vyskytují v soustavách a mají rybochovné účely- zejména chov 

kaprů. Mají též významnou ornitologickou funkci během jarního a podzimního tahu 

ptactva a slouží jako hnízdiště. V tomto ohledu jsou nejvýznamnější rybníky Nový, 

Kotvice a Horní Bartošovický rybník. Rybníky jsou také významné výskytem ohrožených 

druhů rostlin, jako jsou kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, plavín štítnatý, růžkatec 

potopený atd. 

V současné době se v Poodří celkově vyskytuje 18 druhů ohrožených rostlin, z toho 

6 kriticky a 4 silně ohrožené. Kriticky ohrožených živočišných druhů je zde 24 

z celkového počtu 153 taxonů spadajících do vyhlášky č.395/1992 Sb. (Neuschlová, 1999) 



Eva Kovalčíková: Vegetační poměry rybniční soustavy v CHKO Poodří 

 

2014  12 

 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní 

rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Jeho cílem je uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny, zajištění 

příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové 

oddělení, podpora možnosti multifunkčního využívání krajiny a uchování významných 

krajinných fenoménů 

ÚSES v CHKO Poodří 

Celým územím CHKO Poodří prochází nadregionální biokoridor Chropyňský luh- 

Oderská niva (celostátní, tedy nejvyšší význam), který do CHKO vstupuje po řece Luze v 

Jeseníku nad Odrou a od soutoku s řekou Odrou pokračuje dále podél Odry. V severní části 

CHKO Poodří je vymezeno funkční biocentrum Oderská Niva. Řeka Odra je až po soutok 

s Luhou regionálním biokoridorem (s významem regionálním, tedy krajským). Na tuto 

základní kostru navazují četné funkční nebo navržené lokální biokoridory, jejichž úkolem 

je propojit ekosystémy Poodří s okolní krajinou (http://poodri.ochranaprirody.cz). 

Co se týká ekologické stability, je CHKO Poodří územím nevyrovnaným, neboť 

v první a druhé zóně je stabilita vyhovující a plní svou ekostabilizační funkci. Avšak 

stabilita třetí a čtvrté zóny je zcela nedostatečná, pokud se vůbec dá hovořit o její existenci. 

Správa CHKO Poodří projevuje dlouhodobou snahu spolupracovat s vlastníky 

pozemků na vytváření prvků ÚSES. Zajišťovaná opatření jsou po domluvě s vlastníky 

financována dotačními programy, což podporuje motivaci pro zdárnou realizaci. 

(Hamplová, 1999) 

Natura 2000 a Ramsarská úmluva 

Natura 2000 

Celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují druhy rostlin, 

živočichů a stanovišť, významné z hlediska celé EU. Vytvoření soustavy Natura 2000 

ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: 

1) směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)  
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2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)  

CHKO Poodří je navržena jako oblast ochrany ptactva dle Směrnice Rady 

79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Hranice Ptačí oblasti Poodří (8 042,6 ha) jsou 

totožné s hranicemi CHKO Poodří a území tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který je 32 

km dlouhý a 4 km široký. Předmětem ochrany v Poodří jsou populace motáka pochopa 

(Circus aeruginosus), bukače velkého (Botaurus stellaris), kopřivky obecné (Anas 

stopera) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz), 

(http://www.nature.cz). 

Poodří je vedeno také jako biokoridor Evropské ekologické sítě (EECONET). Ta je 

součástí politického dokumentu Rady Evropy z června 1995 Celoevropská strategie 

biologické a krajinné rozmanitosti (http://www.chkopoodri.infomorava.cz). 

Ramsarská úmluva 

Mezinárodní úmluva s celosvětovou platností na ochranu mokřadů. Byla podepsána 

v rámci UNESCO, pro ČR vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993.  

Začlenění do Ramsarské úmluvy si CHKO Poodří vysloužilo zachovalými nivními 

mokřadními ekosystémy a svou polohou na evropsky významné tahové cestě ptactva. 

Z šestnácti klasifikačních typů mokřadů se chráněná krajinná oblast Poodří pyšní dvanácti 

(http://www.chkopoodri.infomorava.cz). 
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3 Přírodní rezervace Bažantula 

Předmětem ochrany přírodní rezervace Bažantula je druhově bohatý a přírodě 

blízký rybniční ekosystém se vzácnými společenstvy rostlin a výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, které se zde rozmnožují. Cílem ochrany je udržování 

rybníků a rybničního hospodářství šetrného k přírodě, aby byl zachován příznivý stav 

předmětu ochrany z dlouhodobého hlediska. 

Rezervace je tvořena čtyřmi přirozeně eutrofními rybníky, které jsou napájeny 

z Odry náhonem Mlýnka. Hloubka rybníků je v průměru 0,7 m a jsou po obvodu 

ohraničeny neopevněnými sypanými hrázemi, které jsou většinou hustě porostlé vzrostlými 

dřevinami a náletem. 

Mezi činitelé ohrožující předměty ochrany patří eroze. Vlnobití a povodně 

způsobují na některých místech až havarijní stav hrází. Dochází k vývratům podemletých 

dřevin do rybníků a tím i k dalšímu zužování hrází, které jsou proto neprůjezdné a není 

možné provádění oprav. 

 Materiál z erodovaných hrází způsobuje zazemňování rybníků. Snižování hloubky 

ohrožuje společenstvo hlubší vody - Magnopotamion. Snížení hloubky také podporuje 

expanzi řečanky přímořské (Najas marina) a kotvice plovoucí (Trapa natans). Kosení 

a vyhrnování expanzivních porostů ohrožuje ostatní vzácné druhy vodních makrofyt. 

Prioritou na všech rybnících je péče o měkké a tvrdé porosty, které jsou nezbytné 

pro rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptáků a zároveň tvoří jejich životní prostředí. 

Cílem na rybníků Kozák je vytvoření stabilní populace plavínu štítnatého (Nymphoides 

peltata). Je zde tudíž požadována likvidace asi 0,5 ha orobincového porostu, aby se 

omezilo hnízdění labutí, které se živí semenáčky plavínu. 

Hlavním úkolem na rybníku Bažantula je obnova a ochrana rozsáhlejších tvrdých 

porostů, které jsou náhradou za porosty odstraněnými na Kozáku. 

Na Malém a Velkém Okluku je nejdůležitější pravidelná obnova přirozené 

genobanky a zachování nejméně poloviny rákosin na Velkém Okluku, které jsou 

významným hnízdištěm a hlavní zásobárnou spor nepukalky plovoucí (Salvinia natans) 

(Sovíková, 2009). 
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4 Rybníkářství 

4.1 Historie 

Studénecké rybníky se mohou pochlubit úctyhodným stářím. Nejstarší zmínka je 

z roku 1467 v zemských deskách knížectví opavského.  

Studénka (Stauding) náležela ke Slezsku, a to je důvod, proč se musí hledat 

v mapách znázorňujících slezské území. Je možné je naleznout na Wielandově mapě 

z roku 1736. Na mapě vojenského mapování (1780) jsou dva rybníky bezejmenné. Na 

katastrální mapě z roku 1833 jsou rybníky popsány podrobně. Rybník Podlážka se dřív 

nazýval Podlaschka. Proszredny rybník zahrnoval dnešní Malý a Velký Bědný. Na 

místech, kde se dnes nacházejí ostatní řešené rybníky byla pole. Průběžný vzhled rybniční 

krajiny je možné shlédnout na obrázcích č. 3 až 5 (Groman, 2004). 

 

 Obrázek 3: První vojenské mapování Studénky (http://oldmaps.geolab.cz) 
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Obrázek 4: Druhé vojenské mapování Studénky (http://oldmaps.geolab.cz) 

 

Obrázek 5: Třetí vojenské mapování Studénky (http://oldmaps.geolab.cz) 
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4.2 Původ názvů 

Dřív než vznikly rybníky Malý a Velký Bědný rozprostíral se na místě jejich 

dnešního výskytu rybník s názvem Prostřední. Název byl dán polohou mezi ostatními 

rybníky. Jeho rozloha byla největší, měřil 42 ha. Z hospodářských důvodů byl hrází 

rozdělen na dva: Prostřední malý a Prostřední velký.  

Malý a Velký Bědný dostaly své jméno po porybném Bědovi, který bydlel v domě 

u rybníků a jednoho dne v podnapilém stavu spadl do vody a utonul. Od té doby se rybníky 

Prostřední malý a velký jmenují podle tohoto muže. 

Název rybníku Bažantula vznikl podle toho, že byl rybník založen na místě bývalé 

bažantnice, která byla ohrožována častými záplavami způsobovanými Odrou. 

Vysvětlení jména rybníku Podlážky je opředeno dvěma legendami. První hovoří 

o tom, že byl založen na části obecního pastviště, které asi v roce 1613 dostala vrchnost od 

obce za položení podlahy v kostele. 

Druhá říká, že to byl rybník obecní, ale majitel velkostatku Blücher jej chtěl získat 

pro sebe. Dal proto udělat ve Studénce v kostele podlahu a tím si naklonil obecního radu 

a koupě byla uzavřena (Ševečková, 1973). 

4.3 Současný stav rybníků a jejich využití 

Rybníky jsou soustředěny do 7 soustav a zaujímají 8,5 % CHKO. Byly vytvořeny 

v rovinaté údolní nivě a musely být tedy obehnány hrázemi ze všech stran. Ty mají kromě 

zadržování vody také funkci ochranou, kdy brání vniknutí povodňových vod. Hloubka 

rybníku je v průměru 1 m, ale v průběhu let se postupně zmenšuje. Rybníky jsou přirozeně 

eutrofní a hlavní chovnou rybou je zde kapr. Vedlejšími druhy bývají lin, cejn, štika, 

candát, sumec, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, místy i amur bílý. 

Charakter rybníku se podle způsobu jejich obhospodařování liší. Přírodní hodnoty 

rybníku, na kterých se provádí intenzivní lov ryb, jsou nižší, než u rybníků, které jsou 

obhospodařovány šetrně k přírodě. U takovýchto eutrofních až hypertrofních vod však po 

několika letech dochází k nástupu expanzivních druhů vodních makrofyt, kterými jsou 

řečanka přímořská (Najas marina) a kotvice plovoucí (Trapa natans), jež vytlačují 

konkurenčně slabší složky ekosystému, včetně zvláště chráněných rostlin a živočichů. 
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Následné odstranění těchto expanzivních rostlin je pak zdlouhavý a nákladný proces, který 

opět negativně ovlivňuje kvalitu ekosystému. 

Dvě třetiny rybníků v CHKO jsou využívány jako produkční. Slouží převážně 

k chovu tržních ryb. Největším zástupcem je kapr, který hluboce rozrývá dno a dochází tak 

k víření sedimentu, který kalí vodu a zároveň ji obohacuje o živiny. Díky živinám se hojně 

množí řasy a sinice, a dochází tak k vytváření vegetačního zákalu. Do hlubších vrstev vody 

tak nemůže pronikat sluneční záření, a na dně proto chybí kořenující a plovoucí rostliny 

a s nimi spojena živočišná složka potravního řetězce. Cílem hospodaření na těchto 

rybnících není dosažení stavu přírodě blízkému, ale co nejvyšší produkce ryb. 

Rybníky s hospodařením šetrným k přírodě zabírají jednu třetinu rybníků a jsou 

převážně v první zóně CHKO Poodří. Jsou do nich nasazovány pouze jednoleté kapří 

plůdky. Vzhledem k tomu, že jsou zde vysazeny mladé ryby, je voda dostatečně průhledná 

až do července. Tato podmínka umožňuje rozšíření plovoucích a ponořených makrofyt, 

které jsou potravou pro bezobratlé, obojživelníky a vodní ptactvo. 

Posledním typem rybníků jsou tzv. manipulační rybníky a sádky. Jde o malé 

rybníčky, které slouží rybářům k dočasnému umisťování ryb, a proto jsou několikrát za rok 

vypouštěny a opětovně napouštěny podle potřeby rybářů. Na dně těchto rybníků se často 

nacházejí vzácné a zvláště chráněné rostliny, které jsou závislé právě na nepravidelném 

napouštění a obnažování dna (kapitola zpracována podle Hamplová, 1999). 
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5 Kategorie ohrožení 

Pro vyjádření míry ohrožení se používá rozdělení do sedmi základních kategorií, 

které se shodují s kritérii Světového svazu ochrany přírody IUCN (The World 

Conservation Union): 

EX: vyhynulý nebo nezvěstný taxon (extinct) 

CR: kriticky ohrožený taxon (critically endangered) - velmi vzácné a podstatně 

ohrožené taxony s výskytem omezeným jen na jednu nebo několika málo lokálních 

populací, jejichž stav se pohybuje pod 10 % někdejšího zastoupení. Bez účinné ochrany by 

tyto taxony s velkou pravděpodobností brzy úplně vymizely z flóry ČR. 

EN: silně ohrožený taxon (endangered) - taxony s prokazatelným a trvalým 

ústupem, jejichž stav se snížil až na 50 % původního zastoupení. Úplné vymizení z flóry 

ČR jim zatím nehrozí, bez ochranářských opatření se však brzy mohou dostat do stavu 

kritického ohrožení. 

VU: ohrožený taxon, zranitelný (vulnerable) - taxony se slabším, ale trvalým 

ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje mezi 50 - 80% původního zastoupení. 

NT: potenciálně zranitelný taxon - taxony, u kterých se dá v krátké době 

předpokládat ohrožení. Zároveň jsou do této kategorie zařazené i taxony nedostatečně 

prostudované, u kterých zatím neumíme přesněji stanovit stupeň ohrožení (nearly 

threatened). 

LR: méně ohrožený, vzácnější taxony vyžadující další pozornost (lower risk). 

DD: nedostatečně prostudovaný vzácný taxon vyžadující další pozornost (data 

deficient). 

Existují i další seznamy vyjadřující ohroženost. Nejdůležitější z nich je červený 

seznam ČR, kde se rozlišují tři hlavní (C1, C2, C3) a jedna doplňující kategorie (C4 

zahrnující vzácnější taxony vyžadující další pozornost) (Průša a kol., 2005). 

C1 Kriticky ohrožené: Do této kategorie patří především velmi vzácné a podstatně 

ohrožené druhy populací, jejichž výskyt je omezen na jednu nebo několik málo lokalit. 

Většinou jde o ohrožené typy stanovišť. Patří zde také taxony, které byly dříve hojné, ale 

došlo u nich k podstatnému snížení počtu, rozsahu a hustoty populací, takže se staly 
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vzácnými. Značná část těchto taxonů může průběžně z naší přírody vymizet, pokud 

nebudou včas přijata opatření pro jejich záchranu. 

C2 Silně ohrožené: Patří sem taxony s prokazatelným a trvalým ústupem na velké 

části nebo na celém státním území, jejichž zastoupení klesá až na 50 % předchozího stavu. 

Patří sem také některé vzácné druhy, vyskytující se jen na malém počtu lokalit (5 - 20). 

Jejich stav však ještě není kritický. Jejich vymizení z území nehrozí, avšak bez potřebné 

ochrany by se mohly stát kriticky ohroženými. 

C3 Ohrožené: Taxony vykazují menší, ale zjevný trvalý ústup. Porovnání jejich 

současného výskytu s minulostí prokazuje, že se zastoupení snížilo na 50 - 80 % 

původního stavu. Tyto taxony jsou často vázány na stanoviště, která postupně zanikají. 

( http://portal.nature.cz/) 

Dále jsou zvláště chráněné druhy a jejich kategorie ohrožení součástí vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. Vyhláška obsahuje seznam, v němž se 

druhy dělí podle závažnosti ohrožení do tří skupin, a to na kriticky ohrožené druhy, silně 

ohrožené druhy a ohrožené druhy. 
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6 Fytocenologie 

Fytocenologie spadá do skupiny biologických věd.  Její podstatou je odhadování 

a analýza rozdílů rostlinných společenstev a rozdílů v jejich chování v přírodě a srovnávací 

hodnocení těchto rozdílů a pátrání po jejich příčinách (Moravec, 1994). 

6.1 Velikost a tvar studijní plochy 

Velikost studijních ploch závisí na tom, jaká oblast je předmětem studia. Pro 

jednotlivé typy společenstev existují tyto hodnoty: 

- Lesy (včetně stromového patra) 200 - 500 m
2
 

- Lesy ( pouze nižší patra) 20 - 200 m
2
 

- Xeromorfní travinná společenstva 50 - 100 m
2
 

- Keříková společenstva (vřesoviště 

apod.) 

10 - 25 m
2
 

- Kosené louky 10 - 25 m
2
 

- Hnojené pastviny 5 - 10 m
2
 

- Plevelová společenstva 25 - 100 m
2
 

- Mechová společenstva 1 - 4 m
2
 

- Lišejníková společenstva 0,1 - 1 m
2
 

Tvar studijní plochy se volí podle typu společenstva. U velkoplošných společenstev 

se doporučuje čtverec nebo obdélník, u nichž se snadno určí velikost a plocha. 

U společenstev vytvářejících úzké pruhy, jako jsou například lemová či pobřežní 

společenstva je nutno použít protáhlý obdélník popřípadě plochu nepravidelného tvaru. 

U společenstev maloplodých je někdy nutno zapsat snímek na několika menších plochách.  

6.2 Vertikální stavba společenstva 

Patrovitost se většinou studuje jen nad zemí. Základním údajem je maximální 

výška dosažena vrcholy nadzemních orgánů a průměrná výška jednotlivých pater, tj. 

výška, do níž zasahuje většina vrcholů nadzemních orgánů. Pro každé patro se stanovuje 

celková pokryvnost a je prováděna většinou odhadem. U stromového patra bývá též 

uváděn zápoj korun, vyjadřující podíl plochy, který zaujímají ve vertikální projekci koruny 

stromů bez ohledu na skutečnou pokryvnost korun jednotlivých druhů (Moravec, 1994). 
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6.3 Kvalitativní druhové složení 

Zaznamenává se na studijní ploše v podobě jmenovitého inventáře druhů. 

U některých společenstev nestačí jediná analýza pro zachycení úplného druhového soupisu 

a je nutno ji doplnit v jiných ročních obdobích. V krajině s kolísajícím klimatem je nutno 

doplňovat soupis v průběhu několika let. 

6.4 Kvantitativní druhové složení 

Kvantitativní zastoupení druhů ve společenstvu závisí na hustotě a početnosti 

populací a na velikosti jejich jedinců. Tím je dána biomasa populace a prostor, který ve 

společenstvu zaujímá. Tento prostor lze vyjádřit jako pokryvnost populace v určitém 

vegetačním patře (Moravec, 1994). 

6.5 Odhad pokryvnosti 

Využívá se většinou stupnic pokryvnosti, kde jednotlivé stupně vyjadřují třídy 

o určitém rozpětí pokryvnosti. Nejužívanější je kombinovaná Braun-Blanquetova stupnice 

abundance a dominance (1921, 1928, 1964), rozšířena Westhoffem a van der Maarelem na 

devítistupňovou škálu (Moravec, 1994): 

r = ojediněle (obvykle 1 rostlina), pokryvnost zanedbatelná 

+ = roztroušeně, pokryvnost zanedbatelná 

1 = roztroušeně až dosti hojně, pokryvnost 1–5 % 

2m = hojně, pokryvnost přibližně 5 % (pro druhy, které se vyskytují s velkou 

četností, ale malou pokryvností (trávy apod.)) 

2a = pokryvnost 5–15 %  

2b = pokryvnost 15–25 % 

3 = pokryvnost 25–50 % 

4 = pokryvnost 50–75 % 

5 = pokryvnost 75–100 % 
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7 Invazní druhy 

Jde o rostliny nepůvodní, které byly na naše území zavlečeny z jiných zemí světa, 

zejména jako okrasné nebo medonosné rostliny. Tyto druhy se dnes nekontrolovatelně šíří 

krajinou a vytlačují druhy původní, které mají v přírodě podobnou funkci. Invazní rostliny 

mohou způsobit rozvrat celých ekosystémů, v nejhorším případě i vymizení původních 

druhů z oblasti.  

Příčin úspěšného šíření takovýchto rostlin je několik. Jednou z nich je fakt, že 

rostliny v nově obsazené oblasti nemají přirozené nepřátelé ve formě parazitů či 

býložravců, kteří jejich stavy regulují v místech původního výskytu. Mohou také 

disponovat adaptacemi, díky kterým snadno konkurují domácím druhům. Dále mohou 

využívat zdroje, jež domácími druhy nebyly doposud využívány, nebo jejich výhoda 

spočívá v přizpůsobení disturbancím, které vyplývají z lidské činnosti. Ať už je tomu 

jakkoliv, jsou invazní druhy problémem, který si zasluhuje lidskou pozornost a hledání 

vhodných opatření (http://geography.cz). 
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8 Metodika 

Floristický průzkum byl prováděn na základě Metodiky sběru dat pro monitoring 

v chráněných územích a Metodiky mapování přírody a krajiny (Absolon, 1994), (Petříček, 

1994). 

U výzkumné plochy bylo v závislosti na velkosti vodní plochy a na diferenciaci 

dřevin rozmístěno semiobjektivní metodou několik plošek. K tomuto nebylo využito 

kolíků ani podobných předmětů, ale pouze záchytných bodů ve formě stromů, rybářských 

sil či husté vegetace, která oddělovala prostupné části od neprostupných, a mohla tedy 

představovat hranice plošek. Začátek i konec každé z plošek jsou vymezeny pomoci GPS 

souřadnic, viz tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Vymezení hranic plošek pomocí GPS 

 Počátek Konec 

Ploška A 49°42'59.059"N, 18°5'24.072"E 49°43'1.841"N, 18°5'37.536"E 

Ploška B 49°42'52.116"N, 18°5'37.866"E 49°42'59.855"N, 18°5'51.246"E 

Ploška C 49°42'53.064"N, 18°5'58.106"E 49°43'4.305"N, 18°6'10.111"E 

Ploška D 49°43'5.597"N, 18°6'9.045"E 49°43'13.871"N, 18°6'1.230"E 

Ploška E 49°43'6.005"N, 18°6'10.719"E 49°43'19.028"N, 18°6'22.691"E 

Ploška F 49°43'18.981"N, 18°6'23.237"E 49°43'35.984"N, 18°6'35.315"E 

 

Po projití zájmového území jsem z každého rybníku vybrala celý přístupný břehový 

porost a ten jsem označila jako plošku, kde byl prováděn floristický průzkum. Z výše 

uvedeného vyplývá, že hlavním a jediným kritériem, dle kterého proběhlo vymezení ploch, 

byla možnost přístupu k břehovým porostům. 

Dle metodiky je vymezování plošek prováděno pomoci materiálů, které je možno 

snadno umisťovat v terénu tak, aby bylo nezpochybnitelné, že ony jsou těmi záchytnými 

body, které umožní dostatek relevantních zjištění. Pro vymezení jsem zpočátku využívala 
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dřevěných kolíků, avšak tyto kolíky byly někým odstraňovány. Z toho důvodu jsem 

přistoupila k zaměření plošek pomocí GPS.  

Plošky jsou rozsáhlé a nemají pravidelný tvar, proto je vymezení pomocí GPS 

irelevantní a rozhodující význam má jejich zakreslení v obrázku. (Obrázek 2) 

Floristický průzkum probíhal v červnu, červenci a srpnu roku 2013 a následující 

rok v měsících březen a duben. 

Na všech ploškách jsem udělala floristický průzkum, kdy byly sepsány veškeré 

druhy, které se v jednotlivých ploškách nacházely, a následně jsem porovnala jejich výskyt 

v ostatních ploškách. Nakonec jsem zhodnotila výskyt ohrožených druhů a druhů 

expanzních a invazních. 

Determinace rostlin byla prováděna s využitím Květena ČR (Hejný, Slavík, 1988-

2004), Naše květiny (Deyl, 1973), Co tu kvete? (Aichele, 1996), Klíč ke květeně České 

republiky (Kubát, 2010), Naše příroda (Větvička, 2000), Stromy na zahradě, v parku a ve 

volné přírodě (Banfi, 2001) a Stromy, obrázkový průvodce k více než 500 druhů stromů 

z celého světa (Coombes, 1996). 
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9 Výsledky 

9.1 Floristický průzkum 

V průběhu vegetačního období v letech 2013 a 2014 jsem na studovaném území 

zaznamenala celkem 166 druhů cévnatých rostlin. Bylinám připadá z tohoto celkového 

počtu 141 druhů (Tabulka 3), keřům 13 (Tabulka 4) a stromům pak 12 druhů (Tabulka 5). 

V uvedeném počtu keřů a stromů nejsou započteny všechny druhy z čeledi vrbovitých 

(Salicaceae), neboť z důvodu jejich častého křížení, nebylo v mých silách druhy správně 

determinovat. Podle mého hodnocení šlo o vrbu bílou (Salix alba cf.) a vrbu křehkou (Salix 

fragilit cf.), ale jsou to jen domněnky, a proto přesné druhy neuvádím, jen zmiňuji 

přítomnost této čeledi, bez jejich bližšího začlenění do plošek. 

Mezi determinovanými druhy byly i kriticky ohrožené rostliny (C1) a to: Trapa 

natans, Nymphoides peltata a Najas minor. Také silně ohrožené druhy (C2): Alisma 

gramineum , Najas marina a Salvinia natans. A ohrožené druhy (C3): Equisetum pretense, 

Potamogeton lucens a Galanthus nivalis. Všechny druhy náležející do skupin C1 a C2 

nacházející se v mapované oblasti jsou vodními makrofyty. 

K zvláště chráněným druhům rostlin uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kde 

jsou druhy rozděleny do tří kategorií, a to kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené, 

patří ze všech rostlin nalezených na zájmovém území pouze kotvice plovoucí (Trapa 

natans), nepukalka plovoucí (Salvinia natans), plavín štítnatý (Nymphoides peltata) a 

řečanka menší (Najas minor). Všechny uvedené druhy patří do kategorie kriticky ohrožený 

druh. 

Z těchto je zvláště vzácným druhem plavín štítnatý (Nymphoides peltata), který 

roste v přírodní rezervaci Bažantula na rybníku Kozák. Vzhledem k faktu, že se tato 

rostlina vyskytuje na území ČR jen řídce na několika málo lokalitách, je její přítomnost 

právě na jednom z mnou mapovaných rybníků velmi důležitá z hlediska hodnocení 

výskytu vzácných a ohrožených druhů. 

Plavín štítnatý (Nymphoides peltata) (Obrázek 11) je žlutě kvetoucí lysá vytrvalá 

vodní bylina s plovoucími listy a dlouhým plazivým článkovaným oddenkem. Tvoří 

populace v mělkých vodách bohatých na živiny. Semena, která se po dozrání dostanou do 
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vody, klíčí zpravidla až následující jaro. Řadí se mezi kriticky ohrožené druhy (Slavík, 

2000). 

Ohrožení je zapříčiněno především negativními vlivy způsobenými hospodařením 

na rybnících. Zejména vysazování nepůvodních býložravých druhů ryb má za následek 

drastické ubývání této rostliny. Jeho výskyt ohrožují kapři, kteří rozrývají dno a tím ničí na 

dně rostoucí oddenky. Také labutě bílé, které kolonizují vodní plochy a nemají přirozeného 

nepřítele, se úspěšně množí a likvidují nejen tuto vachtovitou rostlinu, ale i ostatní vodní 

vegetaci. Problémem může být i příliš rychlé napouštění rybníků po předchozím letnění či 

zimování, což může mít za následek masovou destrukci populace. V neposlední řadě též 

odvodňování krajiny, aplikace herbicidů a silná eutrofizace vod (http://www.kvetenacr.cz) 

(Průša a kol., 2005). 

 

 Obrázek 6: Graf výskytu zvláště chráněných druhů 

Co se týká vodní vegetace, nebylo možné prozkoumat všechny rybníky. Po 

domluvě byli pracovníci místních sádek ochotní provézt mě při krmení ryb po dvou 

rybnících (Bažantula a Kozák).  

Tyto dva rybníky jsem zvolila, neboť se nacházejí v PR Bažantula. Proto na nich 

neprobíhá tak intenzivní rybářská činnost jako na prvních třech rybnících, a dalo se tedy 

předpokládat, že tyto rybníky budou druhově pestřejší a cennější.  
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Bohužel četnost mých vyjížděk po vodní hladině byla tímto vyčerpána, i přes mou 

úpěnlivou snahu se ještě někdy v budoucnu zúčastnit při krmení na těchto výše zmíněných 

rybnících, tedy na rybníku Bažantula a Kozák. Dá se tedy předpokládat, že vody rybníků 

jsou na makrofyta mnohem bohatší. Jsem však vděčná, že mi byla poskytnuta alespoň tato 

pomoc, neboť to byla jediná možnost, jak se na otevřenou vodu dostat.  
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Tabulka 3: Seznam bylin vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název Čeleď 

Acetosa pratensis kyseláč luční Polygonaceae - rdesnovité 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha Apiaceae - miříkovité 
Agrostis capillaris psineček obecný Poaceae - lipnicovité 

Achillea millefolium řebříček lékařský Asteraceae - hvězdnicovité 

Ajuga reptans zběhovec plazivý Lamiaceae - hluchavkovité 

Alchemilla vulgaris kontryhel obecný Rosaceae- růžovité 

Alisma gramineum žabník trávolistý Alismataceae - žabníkovité 

Alliaria petiolata česnáček lékařský Brassicaceae - brukvovité 

Allium oleraceum česnek planý Alliaceae - česnekovité 

Allium ursinum medvědí česnek Alliaceae - česnekovité 

Alopecurus pratensis psárka luční  Poaceae - lipnicovité 

Anemone nemorosa sasanka hajní Ranunculaceae - pryskyřníkovité 

Angelica sylvestris děhel lesní Apiaceae - miříkovité 

Anthriscus silvestris kerblík lesní Apiaceae - miříkovité 

Arctium lappa lopuch větší Asteraceae - hvězdnicovité 

Arctium minus lopuch menší Asteraceae - hvězdnicovité 

Armoratia rusticana křen polní Brassicaceae - brukvovité 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl Asteraceae - hvězdnicovité 

Aruncus vulgaris udatna lesní Rosaceae - růžovité 

Astragalus cicer kozinec cizrnovitý Fabaceae - bobovité 

Avenula pubescent ovsíř pýřitý Poaceae - lipnicovité 

Barbarea vulgaris barborka obecná Brassicaceae - brukvovité 

Bidens tripartita dvouzubec trojdílný Asteraceae - hvězdnicovité 

Brachypodium sylvaticum válečka lesní Poaceae - lipnicovité 

Brassica napus brukev řepka olejka Brassicaceae - brukvovité 

Calystegia sepium opletník plotní Convolvulaceae - svlačcovité 
Campanula patula zvonek rozkladitý Campanulaceae - zvonkovité 

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý Campanulaceae - zvonkovité 

Capsela bursa pastoris kokoška pastuší tobolka Brassicaceae - brukvovité 

Carex muricata ostřice měkkoostenná Cyperaceae - šáchorovité 

Cardamine pratensis řeřišnice luční Brassicaceae - brukvovité 

Centaurea cyanus chrpa modrá Asteraceae - hvězdnicovité 

Centaurea jacea chrpa parukářka Asteraceae - hvězdnicovité 

Cerastium glomeratum rožec klubkatý Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Ceratophyllum demersum růžkatec ponořený Ceratophyllaceae - růžkatcovité 

Cichorium intybus čekanka obecná Asteraceae - hvězdnicovité 

Circaea lutetiana čarovník pařížský Onagraceae  - pupalkovité 

Cirsium arvense pcháč oset Asteraceae - hvězdnicovité 

Cirsium palustre pcháč bahenní Asteraceae - hvězdnicovité 

Cirsium vulgare pcháč obecný Asteraceae - hvězdnicovité 

Cirsium oleraceum pcháč zelinný Asteraceae - hvězdnicovité 

Corydalis cava dymnivka dutá Fumariaceae - zemědýmovité 

Crepis biennis L. škarda dvouletá Asteraceae - hvězdnicovité 

Crepis paludosa škarda bahenní Asteraceae - hvězdnicovité 

http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=19
http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=19
http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=26
http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=26
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Tabulka 3: Pokračování - Seznam bylin vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název Čeleď 

Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Cuscuta europaea kokotice evropská Cuscutaceae - kokoticovité 
Dactylis polygama srha hajní Poaceae - lipnicovité 

Dactylis glomerata srha říznačka Poaceae - lipnicovité 

Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha Poaceae - lipnicovité 

Elytrigia repens pýr plazivý Poaceae - lipnicovité 

Epilobium ciliatum vrbovka žláznatá Onagraceae - pupalkovité 

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá Onagraceae - pupalkovité 

Equisetum pratense přeslička luční Equisetaceae - přesličkovité  

Erigeron canadensis turan kanadský Asteraceae - hvězdnicovité 

Festuca gigantea kostřava obrovská Poaceae - lipnicovité 

Ficaria verna orsej jarní Ranunculaceae - pryskyřníkovité 

Fragaria vesca jahodník obecný Rosaceae - růžovité 

Galanthus nivalis L sněženka podsněžník Amaryllidaceae - amarylkovité 

Galeobdolon luteum pitulník žlutý Lamiaceae - hluchavkovité 

Galeopsis ladanum konopice širolistá Lamiaceae - hluchavkovité 
Galeopsis speciosa konopice velkokvětá Lamiaceae - hluchavkovité 

Galinsoga parviflora peťour maloúborný Asteraceae - hvězdnicovité 

Galium aparine svízel přítula Rubiaceae - mořenovité 

Gallium molugo svízel povázka Rubiaceae - mořenovité 

Geranium pratense kakost luční Geraniaceae - kakostovité 

Geranium robertianum kakost smrdutý Geraniaceae - kakostovité 

Geum urbanum kuklík mětstský Rosaceae - růžovité 

Glechoma hederacea popenec obecný Lamiaceae - hluchavkovité 

Glyceria maxima zblochan vodní Poaceae - lipnicovité 

Heracleum sphondylium bolševník obecný Apiaceae - miříkovité 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná Hypericaceae - třezalkovité 

Chaerophyllum aromaticum krabilice zápašná Apiaceae - miříkovité 

Chaeropyllum bulbosum krabilice hlíznatá Apiaceae - miříkovité 

Chamaeplium officinale hulevníkovec lékařský Brassicaceae - brukvovité 

Chamomilla recutita heřmánek pravý Asteraceae - hvězdnicovité 

Chamomilla suaveolens heřmánek lékařský Asteraceae - hvězdnicovité 

Chelidonium majus vlaštovičník větší Papaveraceae - makovité 

Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá Balsaminaceae - netýkavkovité 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá Balsaminaceae - netýkavkovité 

Iris pseudacorus kosatec žlutý Iridaceae - kosatcovité 

Lactuca serriola locika kompasová Asteraceae- hvězdnicovité 

Lamium album hluchavka bílá Lamiaceae - hluchavkovité 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá Lamiaceae - hluchavkovité 

Lamium purpureum hluchavka nachová Lamiaceae - hluchavkovité 

Lapsana communis kapustka obecná Asteraceae - hvězdnicovité 

Lathyrus pratensis hrachor luční Fabaceae - bobovité 

Lemna minor okřehek menší Araceae Juss. - áronovité 

Leucanthemum vulgare kopretina obecná Asteraceae - hvězdnicovité 



Eva Kovalčíková: Vegetační poměry rybniční soustavy v CHKO Poodří 

 

2014  31 

 

Tabulka 3: Pokračování - Seznam bylin vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název Čeleď 

Lolium perenne jílek vytrvalý Poaceae- lipnicovité 

Lycopus europaeus karbinec evropský Lamiaceae - hluchavkovité 

Lychnis flos cuculi kohoutek luční Caryophyllaceae- hvozdíkovité 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná Primulaceae - prvosenkovité 

Lythrum salicaria kyprej obecný Lythraceae - kyprejovité 

Malva silvestris sléz lesní Malvaceae - slézovité 

Medicago lupulina tolice dětelová Fabaceae - bobovité 

Melandryum album knotovka bílá Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Melandryum silvestris knotovka lesní Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Melilotus albus komonice bílá Fabaceae - bobovité 

Melilotus officinalis komonice lékařská Fabaceae - bobovité 

Mentha longifolia máta lesní Lamiaceae - hluchavkovité 

Myosotis sylvatica pomněnka lesní Boraginaceae - brutnákovité 
Myosoton aquaticum křehkýš vodní Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Najas marina řečanka přímořská Hydrocharitaceae - voďankovité 

Najas minor řečanka menší Hydrocharitaceae - voďankovité 

Nymphoides peltata plavín štítnatý Menyanthaceae - vachtovité 

Oenanthe aquatica halucha vodní Apiaceae - miříkovité 

Papaver rhoeas L. mák vlčí Papaveraceae - makovité 

Pastinaca sativa pastinák obecný Apiaceae - miříkovité 

Persicaria lapathifolia rdesno blešník Polygonaceae - rdesnovité 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá Poaceae - lipnicovité 

Phleum pretense bojínek luční Poaceae - lipnicovité 

Phragmites australis rákos obecný Poaceae - lipnicovité 

Physalis alkekengy mochyně židovská Solanaceae - lilkovité 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý Plantaginaceae - jitrocelovité 

Plantago major jitrocel větší Plantaginaceae - jitrocelovité 

Poa palustris lipnice bahenní Poaceae - lipnicovité 

Poa pratensis lipnice luční Poaceae - lipnicovité 

Poa nemoralis lipnice hajní Poaceae - lipnicovité 

Potamogeton lucens rdest světlý Polygonaceae - rdesnovité 

Potamogeton pusillus rdest maličký Potamogetonaceae - rdestovité 

Potentilla anserina mochna husí Rosaceae - růžovité 

Potentilla argentea mochna stříbrná Rosaceae - růžovité 

Prunella vulgaris černohlávek obecný Lamiaceae - hluchavkovité 

Ranunculus acris prýskyřník prudký Ranunculaceae - pryskyřníkovité 

Ranunculus repens prýskyřník plazivý Ranunculaceae - pryskyřníkovité 

Roripa amphibia rukev obojživelná Brassicaceae - brukvovité 

Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá Asteraceae - hvězdnicovité 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý Polygonaceae - rdesnovité 

Sagittaria sagittifolia šípatka střelolistá Alismataceae - žabníkovité 

Salvinia natans nepukalka vzplývající Salviniaceae - nepukalkovité 

Scrophularia nodosa L. krtičník hliznatý Scrophulariaceae - krtičníkovité 

Scutellaria galericulata šišák vroubkovaný Lamiaceae - hluchavkovité 
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Tabulka 3: Pokračování - Seznam bylin vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název Čeleď 

Sinapis arvensis hořčice rolní Brassicaceae - brukvovité 

Solanum dulcamara L. lilek potměchuť Solanaceae - lilkovité 

Solidago gigantea zlatobýl obrovský Asteraceae - hvězdnicovité 

Sonchus oleraceus mléč hladký Asteraceae- hvězdnicovité 

Stachys palustris čistec bahenní Lamiaceae - hluchavkovité 

Stachys silvatica čistec lesní Lamiaceae - hluchavkovité 

Stenactis annua hvězdovnice roční Asteraceae - hvězdnicovité 

Symphytum officinale kostivál lékařský Boraginaceae - brutnákovité 

Tanacetum vulgare vratič obecný Asteraceae - hvězdnicovité 

Taraxacum officinale smetánka lékařská Asteraceae - hvězdnicovité 

Thlaspi arvense penízek rolní Brassicaceae - brukvovité 

Trapa natans kotvice plovoucí Trapaceae - konvicovité 

Trifolium hybridum jetel zvrhlý Fabaceae - bobovité 

Trifolium medium jetel prostřední Fabaceae - bobovité 

Trifolium pratense jetel luční Fabaceae - bobovité 
 Trifolium repens jetel plazivý Fabaceae - bobovité 

Tussilago farfara L. podběl lékařský Asteraceae - hvězdnicovité 

Typha latifolia orobinec širolistý Typhaceae - orobincovité 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá Urticaceae - kopřivovité 

Verbascum thapsus divizna malokvětá Scrophulariaceae - krtičníkovité 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek Scrophulariaceae - krtičníkovité 

Vicia cracca vikev ptačí Fabaceae - bobovité 

Vicia sepium vikev plotní Fabaceae - bobovité 

Viola odorata violka vonná Violaceae - violkovité 

 

Tabulka 4: Seznam keřů vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název Čeleď 

Cornus sanguinea svída krvavá Cornaceae - dřínovité 

Crataegus monogyna hloh jednosemenný Rosaceae - růžovité 

Euonymus europaeus brslen evropský Celastraceae - jesencovité 

Liquidambar styraciflua ambroň západní Hamamelidaceae -vilínovité 

Prunus spinosa trnka obecná Rosaceae - růžovité 

Robinia pseudoacacia trnovník akát Fabaceae - bobovité 

Rosa canina růže šípková Rosaceae - růžovité 

Rubus caesius ostružiník ježiník Rosaceae - růžovité 

Rubus ideaus ostružiník maliník Rosaceae - růžovité 

Salix viminalis vrba košíkářka Salicaceae - vrbovité 

Sambucus nigra bez černý Caprifoliaceae - 

zimolezovité Viburnum opulus kalina obecná Caprifoliaceae - 

zimolezovité 

http://www.kvetenacr.cz/celed.asp?IDceled=23
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Tabulka 5: Seznam stromů vyskytujících se v zájmovém území 

Latinský název Český název čeleď 

Acer campestre javor babyka Ceraceae - javorovité 

Acer platanoides javor mleč Ceraceae - javorovité 

Alnus glutinosa olše lepkavá Betulaceae - břízovité 

Betula pendula bříza bělokorá Betulaceae - břízovité 

Carpinus betulus habr obecný Corylaceae - lískovité 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý Oleaceae - olivovníkovité 

Populus nigra topol černý Salicaceae - vrbovité 

Prunus avium třešeň ptačí Rosaceae- růžovité 

Salix Caprea vrba jíva Salicaceae - vrbovité 

Quercus robur dub letní Fagaceae - bukovité 

Quercus rubra dub červený Fagaceae - bukovité 

Tilia cordata lípa srdčitá Tiliaceae - lípovité 

Ulmus laevis jilm vaz Ulmaceae - jilmovité 
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Druhy ze seznamu bylin, keřů a stromů byly rozčleněny do jednotlivých plošek 

podle jejich výskytu. Toto rozdělení znázorňuje tabulka 6, 7 a 8. 

Tabulka 6: Zastoupení bylinných druhů na jednotlivých ploškách 

Seznam bylin A B C D E F 

Acetosa pratensis * * * * * - 

Aegopodium podagraria * * * * - - 

Agrostis capillaris * * * * - * 

Achillea millefolium * * * * * * 

Ajuga reptans - - - - - * 

Alchemilla vulgaris * * - * - - 

Alisma gramineum - - - - - * 

Alliaria petiolata * * * * * * 

Allium oleraceum - - * - - - 

Allium ursinum - - - - * * 

Alopecurus pratensis * * * * * - 

Anemone nemorosa - - - - * * 

Angelica sylvestris * * * - * - 

Anthriscus silvestris * * * * * * 

Arctium lappa * * * - - - 

Arctium minus * * * * - - 

Armoratia rusticana - * - - - - 

Artemisia vulgaris * * * * - * 

Aruncus vulgaris - - * - - - 

Astragalus cicer - - * - - - 

Avenula pubescent * * - - - - 

Barbarea vulgaris * - - - - - 

Bidens tripartita - - - * - - 

Brachypodium sylvaticum - - - - * * 

Brassica napus * - - - - - 

Calystegia sepium * * * * * - 

Campanula patula * - - - - - 

Campanula trachelium * * * * * * 

Capsela bursa pastoris * * - - - - 

Carex muricata - * - - - - 

Cardamine pratensis - - - - - * 

Centaurea cyanus - * - - - - 

Centaurea jacea * - - * - - 

Cerastium glomeratum - - - - - * 

Ceratophyllum demersum - - - - - * 

Cichorium intybus - * - - -  

Circaea lutetiana - - - - - * 

Cirsium arvense - * * - - - 

Cirsium palustre * * * * * - 
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Tabulka 6: Pokračování - Zastoupení bylinných druhů na jednotlivých ploškách 

Seznam bylin A B C D E F 

Cirsium vulgare - - - * - - 

Cirsium oleraceum * - - - - - 

Corydalis cava - - - - * * 

Crepis biennis L. * - - - - - 

Crepis paludosa - - - - * * 

Cucubalus baccifer - - - * - - 

Cuscuta europaea - - * - - - 

Dactylis polygama - - - - * * 

Dactylis glomerata * * * * * * 

Echinochloa crus-galli * * * * * * 

Elytrigia repens * * * * * - 

Epilobium ciliatum - - - - - * 

Epilobium hirsutum * - - - - - 

Equisetum pratense * * * - - - 

Erigeron canadensis - - - - * - 

Festuca gigantea - - - - * * 

Ficaria verna * * * * * * 

Fragaria vesca - - - - - - 

Galanthus nivalis L. * - - - * * 

Galeobdolon luteum * * * * * * 

Galeopsis ladanum * * - * - - 

Galeopsis speciosa * - - * * * 

Galinsoga parviflora * * - - - - 

Galium aparine * - * * - - 

Gallium molugo * * * * * - 

Geranium pratense * * - - - - 

Geranium robertianum * * * * * * 

Geum urbanum * * * * * * 

Glechoma hederacea * * * * * * 

Glyceria maxima - - - - * * 

Heracleum sphondylium * * - - - - 

Hypericum perforatum * * - * - - 

Chaerophyllum aromaticum - - * - - - 

Chaeropyllum bulbosum * * * - - - 

Chamaeplium officinale - * - - - - 

Chamomilla recutita * * - - - - 

Chamomilla suaveolens * * - - - - 

Chelidonium majus * * * * * * 

Impatiens glandulifera - * * - - - 

Impatiens parviflora * * - - * * 

Iris pseudacorus - - * - - - 

Lactuca serriola - - * * - - 

Lamium album * * * * * * 
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Tabulka 6: Pokračování - Zastoupení bylinných druhů na jednotlivých ploškách 

Seznam bylin A B C D E F 

Lamium maculatum - - - - - * 

Lamium purpureum - - * * - - 

Lapsana communis * * * - * * 

Lathyrus pratensis - * - - - - 

Lychnis flos cuculi * - - - - - 

Lemna minor - - - * * * 

Leucanthemum vulgare * * - - - - 

Lolium perenne * * * * - - 

Lycopus europaeus - * * - * * 

Lysimachia vulgaris * - * - * - 

Lythrum salicaria - * - - - - 

Malva silvestris - * - - - - 

Medicago lupulina * * - - - - 

Melandryum album * - - - - - 

Melandryum silvestris - * * - - * 

Melilotus albus * - - - - - 

Melilotus officinalis - * - - - - 

Mentha longifolia * - - - - - 

Mercurialis perennis - - - - * * 

Myosotis sylvatica - - * - * * 

Myosoton aquaticum * * * * * * 

Najas marina - - - - * * 

Najas minor - - - - * * 

Nymphoides peltata - - - - - * 

Oenanthe aquatica * - - - - - 

Papaver rhoeas L. * - - - - - 

Pastinaca sativa - * - - - - 

Persicaria lapathifolia * - * * - - 

Phalaris arundinacea * * * * * * 

Phleum pretense * * * * * - 

Phragmites australis * * * * * * 

Physalis alkekengy * - * - - - 

Plantago lanceolata * * * *  - 

Plantago major * * * * * * 

Poa palustris - - * * * * 

Poa pratensis * * * * - - 

Poa nemoralis - - - - * * 

Potamogeton lucens - - - - * * 

Potamogeton pusillus - - - - * - 

Potentilla anserina * * - *  - 

Potentilla argentea - * - - - - 

Primula veris - - *  - * 

Prunella vulgaris - - - - - * 



Eva Kovalčíková: Vegetační poměry rybniční soustavy v CHKO Poodří 

 

2014  37 

 

Tabulka 6: Pokračování - Zastoupení bylinných druhů na jednotlivých ploškách 

Seznam bylin A B C D E F 

Pulmonaria officinalis - - - - - * 

Ranunculus acris * * * * * - 

Ranunculus repens * * - - - - 

Roripa amphibia * - - - - - 

Rudbeckia laciniata - - - - * - 

Rumex obtusifolius - * - - - - 

Sagittaria sagittifolia - - - - - * 

Salvinia natans - - - - * * 

Scrophularia nodosa L. * - * - * - 

Scutellaria galericulata - - - - - * 

Sinapis arvensis - * - - - - 

Solanum dulcamara L. - - * - - - 

Solidago gigantea * * * - - - 

Sonchus oleraceus * - - * * - 

Stachys palustris * * - * - - 

Stachys silvatica - - * - * - 

Stenactis annua * * - - - - 

Symphytum officinale * - - * * - 

Tanacetum vulgare - * - - - - 

Taraxacum officinale * * * * - * 

Thlaspi arvense * * - - - - 

Trapa natans - - - * * * 

Trifolium hybridum * - - - - - 

Trifolium medium * * - - - - 

Trifolium pratense * * * * - - 

Trifolium repens * * - * - - 

Tussilago farfara L. * - * * - - 

Typha latifolia - - - - * * 

Urtica dioica * * * * * * 

Verbascum thapsus - * - - - - 

Veronica chamaedrys * * * - - - 

Vicia cracca * - - * - - 

Vicia sepium - * * - - - 

Viola odorata * - - - * * 
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Tabulka 7: Zastoupení keřů na jednotlivých ploškách 

Seznam keřů A B C D E F 

Cornus sanguinea * - - - - - 

Crataegus monogyna - - * - * * 

Euonymus europaeus - * - - - - 

Liquidambar styraciflua - * - * - - 

Prunus spinosa - * - * - - 

Robinia pseudoacacia - * - - - * 

Rosa canina - * - * * - 

Rubus caesius * * * * * - 

Rubus ideaus * - - * - - 

Salix caprea - * - * - - 

Salix viminalis * - - - - - 

Sambucus nigra - - - - * * 

Viburnum opulus - * - * - - 

Tabulka 8: Zastoupení stromů na jednotlivých ploškách 

Seznam stromů A B C D E F 

Acer campestre * - * - - - 

Acer platanoides * - - - - - 

Alnus glutinosa * * * * * - 

Betula pendula * - - - - - 

Carpinus betulus - - * * * * 

Fraxinus excelsior - * - * * * 

Populus nigra - * - - - - 

Prunus avium * * - - - - 

Quercus robur * * - * * - 

Quercus rubra - * * - - * 

Tilia cordata - - * * * * 

Ulmus laevis - - * - * * 

 

9. 2 Invazivní druhy 

Na mapovaném území se vyskytovalo 7 invazních druhů, a to: Impatiens 

parviflora, Impatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Rudbeckia laciniata, Conyza 

canadensis a Solidago gigantea, Quercus rubra.  

Největší problém zde představuje druh  Impatiens glandulifera. Jeho populace 

v okolí rybníků jsou velmi četné, a to zejména na březích rybníků Malý Bědný a Velký 

Bědný, kde místy zcela vytlačila původní porost. V těchto místech se tak vytváří pásy 

vegetace tvořené pouze tímto druhem.  
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10 Diskuse 

10.1 Porovnání plošek 

První čtyři plošky jsou si druhově velmi podobné. Nejbohatší druhová diverzita je 

na ploškách A a B. S největší pravděpodobností je to dáno tím, že zde nejvíce zasahuje 

člověk, respektive rybáři svou rybochovnou činností. Jeden z břehů je sekán a další jsou 

více či méně ovlivněny pravidelným pohybem těžké techniky jako například traktorů, jimiž 

rybáři jezdí k obilným silům umístěným na březích rybníků. Z toho důvodu zde podléhá 

vegetace časté devastaci, ujezděním, ušlapáním a podobně.  Disturbance v podobě sekání 

a pohybu techniky způsobují šíření diaspor tzv. antropochorií, to znamená rozšiřování 

diaspor prostřednictvím člověka. Usídlují se zde tudíž stále nové ruderální druhy 

plevelných společenstev, příkladem je pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) či kerblík 

lesní (Anthriscus sylvestris) nebo druhy vyskytující se na člověkem narušených místech, 

např. barborka obecná (Barbarea vulgaris). 

Plošky C a D mají obdobné druhové zastoupení, avšak se začíná ve větší míře 

projevovat zastoupení lesních druhů, neboť vzdálenost lužního lesa Bažantnice od těchto 

plošek není větší než 300 m. Lidská činnost zde není tak intenzivní a v porovnání 

s prvními ploškami druhová rozmanitost klesá.   

Poslední dvě plošky náleží do PR Bažantula a zaujímají rybníky přírodě bližší, na 

kterých je lidská činnost velmi omezená. Protože se jedná o přírodní rezervaci, jsou 

předepsána určitá pravidla, kterými se veřejnost musí řídit, a proto nedochází k narušování 

přirozeně se vyskytující vegetace, tak jako tomu je u předešlých plošek. Vyskytuje se zde 

větší množství lesních populací, neboť v těsné blízkosti se rozprostírá lužní les Bažantnice. 

Nedochází zde k tak intenzivním antropogenním zásahům a druhové zastoupení není 

ovlivněno ruderálními druhy, a nedosahuje tudíž takových čísel, jako tomu bylo u prvních 

plošek. Nacházejí se však v tomto území cennější rostlinná společenstva. Zvláště potom ta 

vodní, která jsou zastoupena druhy jako plavín štítnatý (Nymphoides peltata),  řečanka 

menší (Najas minor), žabník trávolistý (Alisma gramineum), plavín štítnatý (Nymphoides 

peltata) či řečanka přímořská (Najas marina). 

Ačkoliv se porovnávání druhové bohatosti může jevit jako nevhodné vzhledem 

k rozdílné velikosti plošek, faktem zůstává, že ploška A jejíž výměra činí 1,196 ha je 
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druhově bohatší než ploška D, která je sedmkrát větší. Tento velikostní rozdíl však 

představuje vodní plocha, která byla prozkoumána pouze na ploškách E a F. Pokud 

bychom si vodní plochu odmysleli, má břehová část více méně stejnou velikost jako 

zbývající plošky, u kterých se rozloha liší v řádu 0,03 - 0,1 ha. (Tabulka 1) 

Následující graf znázorňuje počet druhů nalezených na jednotlivých ploškách: 

 

Obrázek 7: Grafické zobrazení rozložení druhů na ploškách 

10.2 Expanzivní druh 

Ačkoliv je kotvice plovoucí (Trapa natans) kriticky ohroženým druhem, v CHKO 

Poodří se rychle množí, a dochází tak k zarůstání vodní hladiny rybníků, z nichž jsou 

příkladem rybníky Malý a Velký Okluk či Bažantula.  

Nadměrné zarůstání hladiny způsobuje poruchy kyslíkového režimu a vodní 

sloupec je nedostatečně prosvětlen a neprohřívá se, což způsobuje problémy jiným 

organismům zde žijícím.  

Proto je Trapa natans pravidelně odstraňována pracovníky sádek ve Studénce. 

V rámci jedné z návštěv rybníků jsem byla svědkem odstraňování tohoto expanzivního 

druhu. Nejprve probíhá kosení žací lodí a vyhrnování biomasy z vody na břehy rybníků. 

Tato biomasa se zde ponechává a po jejím zavadnutí se odváží.  
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Kosení samo o sobě však není příliš účinné. Řeší situaci pouze v dané sezóně 

a do určité míry omezuje masivní výskyt druhu v sezóně nastávající, je též finančně velmi 

náročné a musí být správně načasované, neboť při časném odstranění kotvice nastupují jiné 

expanzivní druhy. (Obrázek 10) (http://www.enwet.org/). 

Trapa natans je jednoletá vodní bylina, patřící k velice starým druhům, jedná se 

o třetihorní relikt. Je tvořena tenkou, dlouhou a větvenou lodyhou. Spodní listy jsou 

ponořené, vstřícné, záhy opadávající. Horní plovoucí listy tvoří husté vrcholové růžice. 

Z bílých květů dozrávají plody tvaru rohatého oříšku. (Průša a kol., 2005). 

10.3 Fytocenologické snímky 

Získání fytocenologických snímku provedených v CHKO Poodří se ukázalo být 

velkým problémem. Dle sdělení botaničky, která na správě ve Studénce pracuje, nejsou 

přímo na správě žádné snímky k dispozici a jediným možným způsobem, jak snímky 

získat, bylo vystavení licenční smlouvy v Praze. Po poskytnutí veškerých náležitých dat, 

jako rodného čísla, názvu univerzity či roku odevzdání práce, mi byly poskytnuty čtyři 

fytocenologické snímky rybníků. 

Snímky byly zaměřeny pouze na vodní společenstva, nikoliv na břehové porosty. 

Dva z rybníků, na kterých byly zmíněné snímky provedeny, jsou Velký Okluk a Kozák 

a jsou součástí mnou zkoumaného území, další dva se nacházejí v přírodní rezervaci 

Polanská niva a jde o Velký Váček a Kačírek. 

  



Eva Kovalčíková: Vegetační poměry rybniční soustavy v CHKO Poodří 

 

2014  42 

 

Výpis taxonů zjištěných na jednotlivých fytocenologických plochách a jejich 

rozšíření na těchto plochách znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka 9: Výpis druhů z fytocenologických snímků (portal.nature.cz) 

Taxon Velký Váček Kačírek Velký Okluk Kozák 

Batrachium circinatum - * - - 

Ceratophyllum demersum * - * - 

Chara braunii * - - - 

Lemna minor * * * * 

Lemna trisulca * * - - 

Myriophyllum spicatum * - * - 

Najas marina * - - - 

Najas minor * - - * 

Potamogeton crispus - - * - 

Potamogeton lucens * * * - 

Potamogeton natans * - - * 

Potamogeton pectinatus * - - - 

Potamogeton pusillus * - - - 

Riccia fluitans * * - - 

Ricciocarpos natans * - - - 

Salvinia natans * * * * 

Spirodela polyrhiza * * - * 

Trapa natans * * * * 

Utricularia australis * - - - 

 

Srovnání fytocenologických snímků jasně naznačuje, který z rybníků je z pohledu 

výskytu zvláště chráněných druhů nejvýznamnější. Je to Velký Váček se svými šesti 

druhy, z nichž se čtyři řadí do skupiny kriticky ohrožený (C1). Druhým význačným 

rybníkem je Kačírek se čtyřmi zvláště chráněnými druhy. Velký Okluk a Kozák mají 

každý po třech kriticky ohrožených druzích. 
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Z toho vyplývá, že dle fytocenologických snímků je z botanického hlediska 

hodnotnější přírodní rezervace Polanská niva. Avšak můj průzkum prokázal další vodní 

makrofyta vyskytující se v přírodní rezervaci Bažantula, která ve snímcích chybí. 

Nejdůležitější rostlinou, která ve snímcích není obsažena, je plavín štítnatý (Nymphoides 

peltata).  

Pokud bych při srovnávání těchto dvou přírodních rezervací vycházela ze svých 

zjištění, vyskytuje se v PR Polanská niva pouze o jeden zvláště chráněný druh více, než 

v PR Bažantula. Můj průzkum tyto dvě rezervace staví na tutéž pozici z hlediska 

důležitosti a cennosti. Je potřeba o ně rovnocenně pečovat a věnovat jim stejnou pozornost. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést floristický průzkum na rybnících 

v katastrálním území Studénka nad Odrou. Konkrétně šlo o systém sedmi rybníků, z nichž 

jsou čtyři součástí přírodní rezervace Bažantula. Data zjištěna floristickým průzkumem 

byla následně zpracována a zhodnocena z hlediska výskytu a ohrožení. 

Celkově bylo na území nalezeno 166 druhů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu 

připadá 99 druhů na plošku A a 96 druhů na plošku B. Tyto dvě plochy jsou člověkem 

nejvíce ovlivňovány, což vede ke snazšímu přenosu diaspor antropochorií a největší 

druhové bohatosti v rámci studovaného komplexu. Na ploše C se vyskytuje 74 druhů, 

ploška E zahrnuje 69 druhů, plochy D a F mají obě po 69 druzích. Tyto čtyři plochy mají 

nejen téměř stejný počet nalezených druhů, který je nižší než na předchozích dvou 

plochách, ale také velmi podobné druhové složení. Jsou blíže lesu Bažantnice, a proto je 

zde více druhů lesních. Roli hraje také to, že je zde menší pohyb lidí a antropochorie proto 

nemá významnou roli v přenosu diaspor. 

Dle mého soudu text práce naplňuje zadání a rovněž i její cíle. Průzkum potvrdil 

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, kdy za zmínku stojí především kotvice plovoucí 

(Trapa natans), plavín štítnatý (Nymphoides peltata) či řečanka menší (Najas minor), jež 

jsou kriticky ohroženými druhy. Tento fakt hovoří o důležitosti a cennosti území 

a oprávněném vyhlášení oblasti jako chráněné. 

Jak terénní průzkumy, tak i rešeršní část mě nesmírně obohatily. Nejen co se týká 

botanického hlediska, ale také, a to musím zvlášť zdůraznit, o poznání krajiny, v níž jsem 

vyrůstala, v níž žiji a v budoucnu snad budu nadále žít. Díky informacím, ke kterým bylo 

mnohdy obtížné se dostat, jsem poznala nové lidi, kteří mi poskytli nejen odpovědi na mé 

otázky, ale řekli mi také mnoho o krajině, která je obklopovala v minulosti, o změnách, 

kterými prošla, a o legendách a povídkách, jimiž byla provázena až do současné podoby. 
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Seznamy 

Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

PR  přírodní rezervace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

IUCN  The World Conservation Union 

EX  extinct 

CR  critically endangered 

EN  endangered 

VU  vulnerable 

NT  Nearly threatened 

LR  lower risk 

DD  data deficient 

GPS  Global positioning system 

ES  evropská společenství 

EHS  evropské hospodářské společenství 

EECONET  evropská ekologická síť 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Obrázek 8: Rybník Bažantula při zimování (Eva Kovalčíková, 2014) 

 

Obrázek 9: Rybník Velký Okluk při zimování (Eva Kovalčíková, 2014) 
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Obrázek 11: plavín štítnatý - Nymphoides peltata (Eva Kovalčíková, 2014) 


