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Anotace 

V předložené bakalářské práci byla provedena floristická a vegetační studie na 

rybnících Velký Vaček, Kačírek a Bažantula, jež spadají do Chráněné krajinné oblasti 

Poodří. Práce dokumentuje výsledky terénního šetření, zaměřeného na výskyt cévnatých 

rostlin v uvedených lokalitách a jejich rozdělení z hlediska ochrany. 

Práce se dále se tato zabývá významem zvláště chráněných druhů rostlin 

nalezených v těchto lokalitách, zvláště pak jejich obecným popisem, fotodokumentací, 

významem, ale také možným nebezpečím při přemnožení těchto druhů.  

 

Klíčová slova: Zvláště chráněné druhy rostlin, CHKO Poodří, Rybníkářství. 

 

Summary 

This Bachelor thesis deals with floristic and vegetation studies based on research of 

ponds Velký Vaček, Kačírek and Bažantula, situated in Natural protected area Poodří. 

Thesis summarizes the results of field research, mentioned above, focused on vascular 

plants occurrence in the locations and sorting in terms of protection. 

Thesis also deals with highly protected form of plants importance, founded in 

examined locations, especially their basic description, photos, meaning and the potential 

dangers of overpopulation of these species. 

 

Key words: Highly protected species of plants, Natural protected area Poodří, Pond 

management. 
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1 Úvod 

Chráněná krajinná oblast Poodří (CHKO Poodří) je harmonicky utvořená krajina, 

zahrnující přirozeně meandrující tok řeky Odry, soustavu periodických tůní, rybničních 

soustav, lužních lesů, mokřadů a aluviálních luk. Tato oblast má velmi bohatou druhovou 

diverzitu. Nalézá se zde mnoho vzácných a také chráněných druhů rostlin i živočichů.  

Zvláště chráněné druhy rostlin jsou jak vědecky, tak i kulturně velmi významné. 

Tyto rostliny jsou chráněny podle zákona 114/1992 Sb., a to jak jejich nadzemní, tak i 

podzemní části, a také je chráněn také jejich biotop. 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání výsledků terénního šetření s výsledky 

monitoringu, který je zde každoročně prováděn pracovníky Agentury ochrany přírody a 

krajiny (AOPK) CHKO Poodří, určení a zhodnocení zvláště chráněných druhů, a 

v neposlední řadě posouzení významu, ale i negativních důsledků vodních rostlin 

vyskytujících se ve stojatých vodách CHKO Poodří. 
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2 Oblast CHKO Poodří 

V blízkosti města Ostravy se nachází, jako jediné velkoplošné chráněné území, 

Chráněná krajinná oblast Poodří. Tato oblast byla vyhlášena jako chráněná vyhláškou MŽP 

č. 155/1991 Sb. ze dne 27. března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří, 

s účinností ode dne 2. května 1991. Oblast CHKO Poodří má rozlohu 81,5 km
2
 a svou 

severní částí zasahuje na území města Ostravy.  

Celým údolím CHKO Poodří protéká řeka Odra s četnými meandry, která svými 

pravidelnými rozlivy, udává krajině typický charakter, mikroklima a rytmus života v nivě. 

Mokřadní společenstva poskytují útočiště mnohým druhům živočichů a rostlin. Řeka Odra 

mívá časté rozlivy, které jsou s výjimkou ostravské části každoroční. V ostravské části je 

koryto řeky zahloubeno, případně regulováno, a k rozlivům zde dochází pouze při 

víceletých vodách.  

Oblast Poodří je významná pro svůj ucelený komplex zaplavovaných luk. Z  celého 

území České republiky jsou v CHKO Poodří zaplavované louky nejhojněji zastoupeny. 

Nachází se zde dvě rezervace, a to Přírodní rezervace Polanský les a Národní přírodní 

rezervace Polanská niva (Koutecká, 2001). 

Další významnou oblast CHKO Poodří tvoří lužní lesy. Lužní les (neboli luh) je 

území s vysokou hladinou podzemní vody, které je pravidelně, či nepravidelně, 

zaplavované. Jde většinou o listnaté, výjimečně smíšené lesy s příměsí smrku. Jejich 

zvláštnost podtrhuje právě jejich vazba na říční či potoční nivu. Jako ohrožený typ 

vegetace jsou pro svůj význam lužní lesy zaznamenány v Ramsarské konvenci, evropské 

ekologické síti EECONET a v evropsky významných přírodních územích NATURA 2000 

(Machar, 2007).  

Zcela zvláštním biotopem lužních lesů jsou periodické tůně. Jde o drobné tůně, 

které vznikají v drobných terénních poklesech, vytvořené hlavně v korytech bočních 

říčních ramen. Po větší část roku jsou tato ramena suchá, avšak při zvýšených vodních 

stavech v hlavním toku (převážně v jarním období) se rozlévá voda z řeky do těchto ramen, 

nebo jsou tato ramena sycena tzv. průsakovou vodou z půdních zvodněných horizontů. 

Periodické tůně jsou biotopem se zcela jedinečnými společenstvy bezobratlých živočichů,  
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jako např. listonohem jarním (Lepidurus apus) a žábronožkou sněžní (Siphonophanes 

grubii) (Machar, 1998). 

Mokřady patří mezi nejproduktivnější ekosystémy na světě, srovnatelné s deštnými 

pralesy, či korálovými útesy. Mokřad je biotop, který vyžaduje ke své existenci stálý 

účinek povrchové vody, nebo alespoň velmi vysokou hladinu podzemní vody. Mokřady 

hrají velmi podstatnou roli v ekologii povodí. Jde o kombinaci mělké vody s vysokým 

obsahem živin (www.eoearth.org).   

CHKO Poodří byla roku 1993 zařazena do seznamu mokřadních území 

mezinárodního významu Ramsarské konvence a v roce 2005 bylo toto území zařazeno na 

„Seznam ohrožených mokřadů“ (Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Poodří, 2009).   

Rybníky jsou uměle vytvořená vodohospodářská díla, která mají podobnou ekologii 

jako mělká jezera. Probíhá v nich recyklace živin a retence vody v krajině. Podstatou jak 

rybniční, tak i jezerní ekologie, je relativní nehybnost vodní masy v rámci nádrže. U 

rybníků mluvíme o tzv. lentických, neboli stojatých vodách (Begon, Towsand, 2010).  

V CHKO Poodří jsou rybníky nejrozsáhlejšími stojatými vodami, jež zaujímají 

celkovou plochu téměř 700 ha, z nichž přibližně na jedné třetině rybníků je hospodařeno 

způsobem šetrným k přírodě. Vyskytují se na nich běžná, ale i vzácnější rostlinná 

společenstva (Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Poodří, 2009). 

Důležitým oceněním této oblasti bylo zařazení CHKO Poodří, v rámci programu 

IBA, mezi světově a evropsky významná ptačí území. Hranice ptačí oblasti je totožná se 

stávající hranicí CHKO Poodří (Koutecká, 2001). 

2.1 Geomorfologie a geologie 

CHKO Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji, což je nejvýchodnější část 

České republiky. Geograficky je Moravskoslezský kraj velmi rozmanitým regionem, 

protože je ze západu sevřen masivem Hrubého Jeseníku, který postupně přechází v Nízký 

Jeseník a Oderské vrchy. Na východě ohraničen Moravskoslezskými Beskydy. Nejjižnější 

výběžek Slezské nížiny je tvořen Opavsko-ostravskou pánví, jež navazuje na přirozený 

krajinný koridor Moravská brána. Nejníže položený bod je soutok řek Odry a Olše (195 m 

n. m.), naopak nejvýše položeným bodem kraje je vrchol Pradědu (1491 m n. m.) (Atlas 

životního prostředí Moravskoslezského kraje, 2010). 
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CHKO Poodří leží v Západních Karpatech, a to jak ve Vnějších Západních 

Karpatech, tak i v karpatské předhlubni.  

Fluviální štěrky a písky svrchnopleistocenního až holocenního stáří, tvoří 

v Oderské nivě spodní souvrství. To je zaneseno souvrstvím holocenních povodňových 

hlín. V nivě se místy nacházejí také hnilokaly a slatinné zeminy. Po celém území CHKO 

Poodří jsou hojné antropogenní uloženiny. 

Z hlediska geomorfologického se CHKO Poodří nachází v provincii Západní 

Karpaty, v podcelku Oderská brána, jež spadá do celku Moravské brány. Osa sníženiny 

Oderské brány je tvořena Oderskou nivou. Jde o nánosovou rovinu, která je vytvořena 

řekou Odrou. Šířka nivy je v rozmezí 1,5 až 3 km. Mocnost kvartérních sedimentů v nivě 

se pohybuje mezi 2 až 6 m. Koryto Odry si zde zachovalo přirozený nížinný ráz toku. Odra 

vytváří v CHKO Poodří četné volné meandry a mrtvá ramena. Při vysokých vodních 

stavech zde dochází k zatápění povrchu nivy povodňovou vodou. 

Do značné míry ovlivňuje povrch nivy antropogenní činnost, zejména pak 

vystavěné rybniční soustavy, náhony a odvodňovací kanály, ale také několik těles 

komunikací, jež vedou napříč nivou. 

Svahy v údolí Odry jsou mírné a jsou tvořeny převážně vrstvou sprašové hlíny. 

Levý břeh Odry je tvořen převážně glejovými půdami, hnědozemí ilimerizovanou a 

oglejenou a ilimerizovanou půdou oglejenou na sprašových hlínách. Na pravém břehu se 

projevuje více blízkost terasy, proto je zde půdní skladba pestřejší. Kromě uvedených typů 

se zde vyskytují také například oglejené půdy na sprašových hlínách, rendziny, kambizemě 

a kambizemě kyselé na usazeninách karpatského flyše (Weissmanová, 2004). 

 

2.2 Klimatologie 

CHKO Poodří podle E. Quitta (1971), se nachází v mírně teplé klimatické oblasti. 

Tato oblast je charakterizovaná jako mírně teplá a vlhká oblast, s mírnou zimou (Květoň, 

Voženílek, 2011). 
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Obr. 1: Klimatické členění ČR dle Quitta 

Roční průměrná teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 8°C. Průměrná teplota 

vzduchu v červenci dosahuje až 18°C, v lednu se průměrná teplota pohybuje okolo -2°C. 

Průměrné roční úhrny atmosférických srážek jsou rozloženy mezi 600–700 mm. V severní 

části poříční nivy jsou atmosférické srážky nižší (Weissmannová, 2004).  

 

Obr. 2: Průměrné roční úhrny srážek 
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Průměrná výška sněhové pokrývky za rok se v CHKO Poodří pohybuje v rozmezí 

od 75 až po 100 cm. V posledních desetiletích 20. století bylo pozorováno kratší trvání 

sněhové pokrývky, což mohlo být vyvoláno zvýšenou teplotou vzduchu. Zvýšená teplota 

vzduchu může být důsledkem blízké ostravské průmyslové aglomerace, která se může 

projevovat také na zvýšené intenzitě a četnosti srážek jak v letním, tak v zimním období 

(Weissmannová, 2004). 

2.3 Hydrologie 

V Oderské nivě je režim podzemních vod jiný než v hlavní terase Odry a jejich 

přítocích. Vodní režim je zde ovlivněn rozložením srážek a teplot, jež mění průtoky 

povrchových toků. Rozlivy zajišťují infiltraci do propustných štěrkopísků na bázi nivy a 

tím zvyšují napětí hladiny podzemní vody. Celý půdní profil je pozvolna sycen, avšak 

v místech terénních depresí vystupuje podzemní voda až na povrch. Při rozlivu je voda 

infiltrována v pruhu sahajícím až několik set metrů od koryta řeky (zaplavovaná oblast). 

Tento jev má spolu s každoročními záplavami značný význam pro zachování 

mokřadních společenstev, který je pro tuto chráněnou krajinnou oblast typický.  

V období sucha jsou podzemní vody v poloze bazálních štěrkopísků. Tato 

podzemní voda přitéká do koryta vodního toku, a tím mírně zvyšuje jeho průtok. U paty 

pravého údolního svahu hlavní terasy se vyskytují četné prameny, které příznivě ovlivňují 

vodní režim (Weissmannová,2004). 

V  oblasti CHKO Poodří, kterým Odra protéká, dochází ke každoročním 

povrchovým záplavám o velikosti 16-20 km
2
 nivy. Díky tomuto jevu jsou zde hojné 

mokřadní ekosystémy. Rozlivy vznikají důsledkem absence přehrad v horní části toku, ale 

také proto, že záplavové přítoky zde nejsou nijak regulovány (Šindlářová, Kobza, 2007). 

V oblasti CHKO Poodří se nachází 16 rybářských revírů. Jedná se převážně o 

mimopstruhové revíry na řece Odře a jejích přítocích. V poříčních tůních se vyskytuje 12 

rybářských revírů, čtyři pstruhové revíry jsou tvořeny jen krátkými úseky drobných přítoků 

před ústím do Odry. V oblasti Poodří je celkem 18 tůní o rozloze 15 ha, jež jsou využívány 

k rybářství. 

V CHKO Poodří se nalézá 57 rybníků. Tyto rybníky mají celkovou rozlohu téměř 

700 ha, což je přibližně 8,5 % vodní plochy CHKO. Jde převážně o eutrofní rybníky, 
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s průměrnou hloubkou okolo 1 m a většina z nich je využívána k chovu kapří obsádky 

(Weissmannová, 2004). 

2.4 Fauna 

Fauna, vyskytující se v CHKO Poodří, je značně ovlivněna polohou této oblasti 

v rámci střední Evropy. CHKO Poodří je zařazeno v palearktické oblasti, v eurosibiřské 

podoblasti v provincii listnatých lesů. 

 

 Obr. 3: Palearktické oblasti  

Území CHKO Poodří je velmi bohaté na faunu bezobratlých. V periodicky 

zaplavovaných tůních se nalézají velice významné populace žábronožek sněžních 

(Siphonophones grubii). V tekoucích vodách v oblasti CHKO Poodří se nalézají vzácné a 

kriticky ohrožené populace velevruba malířského (Unio pictorum), místy se zde vyskytuje 

i velevrub tupý (Unio crassus) a škeble plochá (Pseuanodonta complanata). Neperiodické 

tůně s vegetací jsou hojné na vodní měkkýše. Mezi vzácné druhy měkkýšů této oblasti, 

patří například lištovka hladká (Segmentina nitida) a svinutec kruhovitý (Anisus spirorbis). 

Ve vypuštěných rybnících a tůních můžeme nalézt splešťuli blátivou (Nepa cinerea). 

Některé úseky Odry a některé přítoky jsou osídleny rakem říčním (Astacus fluviatilis). 

Silné zastoupení zde má i arachnofauna, kde stojí za zmínku nejvzácnější druh, 

plachetnatka (Porrhomma lativelum), která se dosud vyskytovala jen na jižní Moravě. I 

fauna motýlů je v této oblasti dobře zastoupena. Nachází se zde kolem 650 až 700 druhů 

motýlů. Dalším unikátním společenstvem bezobratlé fauny jsou psamofilní společenstva 

brouků vázáných na neregulované nížinné toky. Zde patří například jeden z mizících 

vzácných druhů střevlíčka (Abax schueppeli rendschmidti). Tento druh brouků se nalézá na 
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náplavech a hlinitopísčitých březích Odry. Důležitou bioidikační skupinou bezobratlých 

tvoří vážky, kterých je zde zdokumentováno 36 druhů. K vzácným druhům můžeme řadit 

šídlatku velkoskvrnnou (Lestes macrostigma), která se zde objevila znovu po více jak 40 

letech (www.old.ochranaprirody.cz). 

 

 Obr. 4: Splešťule blátivá (Nepa cirnerea)  

Společenstva ryb v CHKO Poodří můžeme řadit mezi spíše méně početné, 

oproti povodí náležícímu k úmoří Černého moře. Hydrologický režim, kvalita vody, ale i 

znečištění vody a hospodaření na vodních tocích a rybnících jsou klíčovými faktory, které 

ovlivňují početnost a druhové spektrum ryb. Mezi významné druhy ryb v CHKO Poodří 

patří silně ohrožená ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), která je chráněna také 

jako druh vyžadující zvláštní územní ochranu. Dalšími ohroženými druhy jsou vranka 

obecná (Cottus gobius), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a piskoř pruhovaný 

(Misgurnus fossilis). Mezi další druhy významných ryb patří také hořavka duhová 

(Rhodeus sericeus), nepatřící mezi druhy vyžadující zvláštní územní ochranu a parma 

obecná (Barbus barbus), která je druhem, jehož odebírání z volné přírody může být 

předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování (Rozbory Chráněné krajinné 

oblasti Poodří, 2008). 

Díky přírodě blízkému stavu ekosystémů údolní nivy Odry je druhům 

obojživelníků umožněn výskyt a rozmnožování. Populace druhů obojživelníků, žijících na 
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rybnících s hospodařením šetrným k přírodě, jsou obzvláště početné a ve velmi dobrém 

stavu. Mezi tyto rybniční populace patří skupiny skokanů skřehotavých (Rana ridibunda) a 

skokanů zelených (Rana kl. esculenta), dále zde mají útočiště také skupiny kuňky ohnivé 

(Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), která nalezla v rákosinách rybníků 

náhradní příznivou lokalitu v případě vyschnutí lučních mokřadů. Další důležitou skupinou 

obojživelníků jsou obojživelníci vázaní na mokřady a periodické tůně. Mezi tyto druhy 

patří čolek obecný (Triurus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), skokan štíhlý (Rana 

dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis) a ropucha obecná (Bufo bufo) (Rozbory 

Chráněné krajinné oblasti Poodří, 2008). 

 

 Obr. 5: Skokan zelený (Rana kl. esculenta) 

Velké populace žab přispěly k výskytu užovky obojkové (Natrix natrix), která je 

nejhojnějším plazem v Poodří. Zajímavostí je potvrzení výskytu nepůvodní želvy nádherné 

(Trachemis scripta), naopak výskyt užovky stromové (Elaphe longissima) v okolí 

Bartošovického sadu nebyl dosud jednoznačně prokázán. Dalšími plazy žijícími v CHKO 

Poodří jsou slepýš křehký (Angius fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka 

živorodá (Zootoca vivipara) (Rozbory Chráněné krajinné oblasti Poodří, 2008). 

Nejpočetnější skupinu zvířeny tvoří ptáci. V CHKO Poodří bylo doposud 

zaznamenáno 258 druhů hnízdících, zimujících, protahujících, či druhů náhodně 

zastižených při potulkách. Odra se svým meandrujícím tokem a nivami, které se v jejím 

blízkém okolí nachází, přispívá k tomu, že většinu ptactva tvoří vodní druhy anebo druhy 
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na vodu vázané. K zástupcům ptactva hnízdícího v CHKO Poodří patří volavky bílé 

(Egretta alba), jeřáb popelavý (Grus grus), racek černohlavý (Larus melanocephalus), 

kolpík bilý (Platalealeucorodia), hvízdák euroasijský (Anas penelope) nebo rybák bahenní 

(Chlidonias hybridus). Nově je potvrzeno hnízdění zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a v 

roce 2000 morčáka velkého (Mergus merganser). Mezi prioritní naturové druhy patří 

moták pochop (Cyrcus aeruginosus), bukáč velký (Botaurus stellaris), ledňáček říční 

(Alcedoatthis) a kopřivka obecná (Anas strepera) (Rozbory Chráněné krajinné oblasti 

Poodří, 2008). 

Zástupci savců CHKO Poodří jsou taktéž rozmanití. Nalezneme zde jak druhy 

přírodně rozšířené, např. bobra evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra), tak 

také nepůvodní druhy savců, např. psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) a norka 

amerického (Mustela vison). Noční druhy savců zastupují hojné počty netopýrů vodních 

(Myotis daubentoni), netopýrů ušatých (Plecotus aureus), netopýrů hvízdavých (Pipistrelus 

pipistrelus), netopýrů parkových (P. nathusii) a netopýrů večerních (Eptesicus serotinus). 

Z kopytníků se zde vyskytuje srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus crofa) 

a jelen evropský (Cervus elaphus) (www.old.ochranaprirody.cz). 
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3 Rybníkářství 

Počátky rybníkářství v CHKO Poodří jsou datovány do druhé poloviny 13. století. 

Původně šlo o budování umělých nádrží (tzv. haltýřů) na uchovávání ryb chycených 

v tekoucích vodách. Rostoucí spotřeba rybího masa dovedla obyvatelstvo k myšlence, že 

pouze odchycené ryby nestačí, a je tedy potřeba ryby začít pěstovat. Takto vzniklé rybníky 

byly hospodářsky velmi výnosné, ale z důvodu vysokých nákladů na vlastní založení 

rybníka byly původní rybníky zakládány především šlechtou a církví. V 16. století se díky 

olomouckým biskupům rozšířily rybniční sítě na Moravě, zvláště pak Jan Doubravský 

z Doubravky se svým teoretickým i praktickým dílem O rybnících a rybách (1547) 

zasloužil o zakládání těchto rybníků (Brosch, 2005). 

Již v polovině 15. století byly na území opavského knížectví známy rybníky v údolí 

Odry a na soutoku Odry s Opavou, u Svinova, v Porubě, Třebovicích, Klimkovicích a 

Polance. Koncem 15. století a začátkem 16. století byly vybudovány rybniční soustavy 

v Poodří u Jistebníka, Studénky a Polanky nad Odrou (Brosch, 2005). 

3.1 Rybníkářské hospodaření šetrné k přírodě 

Od poloviny 90. let začala vznikat poptávka na stanovení zásad rybářského 

hospodaření, které by bylo co nejšetrnější k přírodě. Šlo především o regulaci 

intenzifikace, tedy o snížení krmné dávky, hnojení rybníků, o snížení používaných 

chemických přípravků a hlavně o regulaci rybí obsádky. Do konce desetiletí byly pro 

desítky rybníků navrženy zásady šetrného rybářského hospodaření.  

Začátkem tohoto desetiletí AOPK České republiky řešila výzkumný projekt VaV 

640/8/00 „Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě“, v němž byly 

sledovány rybníky v celé ČR. Výsledky se promítly do plánů péče prakticky všech 

rybničních rezervací. Nyní je šetrné hospodářství využíváno na stovkách rybníků. Také v 

CHKO Poodří je dlouhodobým cílem využívání šetrného rybníkářského hospodaření na 

většině rybníků. (Přikryl, 2010). 
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3.2 Letnění rybníků 

V CHKO Poodří se s pravidelností co 4 roky rybníky letní. Letnění rybníků 

umožňuje vyschnutí dna (viz obr. 6), čímž dochází nejen k likvidaci rybích parazitů, ale 

také se tímto zvyšuje úživnost a produktivita rybníků. V době letnění se na vypuštěném 

rybničním dně vyskytují opravdové rostlinné rarity, jako například úpor přeslenitý (Elatine 

alsinastrum) (C1), nebo myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) (C3) (viz obr. 7).  

 

Obr. 6: Letněný rybník – lokalita Polanka nad Odrou 
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Obr. 7: Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) 
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4 Ochrana rybničních ekosystémů 

V 30-tých letech 20. století se rybníky v CHKO Poodří dostaly do povědomí lidí 

jako stanoviště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. V této době byly také 

vyhlášeny první rybniční rezervace, které však byly motivovány převážně ornitologicky.  

Omezené hospodaření na některých rybnících vedlo ke zvýšenému růstu rákosin a 

k výskytu mnohých druhů vodního ptactva, což po 2. světové válce dalo impuls pro 

vyhlášení dalších rybničních rezervací. V této době však nebylo jakkoli omezeno 

rybníkářské hospodářství, a to ani v nově vyhlášených rezervacích. V 50-tých letech se 

zvýšilo hnojení na rybnících, což podpořilo růst rákosin a vodních rostlin, avšak následné 

navýšení rybích obsádek omezilo průhlednost vody a postupně zničilo potravní nabídku 

pro vodní ptactvo. V 90-tých létech přišla další vlna vyhlašování rybničních rezervací. 

Začalo se myslet i na ochranu obojživelníků a některých bezobratlých, jejichž populace se 

v minulých letech zdecimovaly.   

Kromě nárůstu ochrany jednotlivých rybníků narůstal i význam ochrany 

velkoplošných území. Byly vyhlašovány chráněné krajinné oblasti, národní parky, 

biosférické rezervace a soustava chráněných území evropského významu Natura 2000. Na 

území ČR byly vyhlášeny také tři rybniční soustavy jako Ramsarské lokality, a to 

Třeboňské rybníky, Lednické rybníky a rybníky Novozámecký a Břehyňský. Jde o území 

splňující kritéria stanovené v Ramsarské úmluvě. Tato úmluva si klade za cíl ochranu 

ekologických funkcí mokřadů, jakož to regulátorů vodního režimu v krajině, také ochranu 

důležitých stanovišť vodního ptactva a krajinných celků s vysokou kulturní, vědeckou či 

rekreační hodnotou. Od počátku 90-tých let jsou prakticky ekosystémy všech rybníků 

chráněny jako významné krajinné prvky. I po privatizaci zůstala většina rybničních 

rezervací majetkem státu. Bohužel však nezávisle na ochraně rybničních ekosystémů byla 

většina z nich negativně ovlivněná eutrofizací a zhušťováním obsádek (Přikryl, Faina, 

2004). 

CHKO Poodří patří do soustavy chráněných území evropského významu Natura 

2000, která si vzala za cíl ochránit nejcennější přírodní stanoviště a také ochránit vzácné 

druhy živočichů a rostlin, jež na tomto území vyskytují. Soustava Natura 2000 se řídí podle 

dvou nejdůležitějších právních předpisů EU. Jde o směrnici 2009/147/ES o ochraně volně 

žijících ptáků („směrnice o ptácích“), a o směrnici 92/43/EHS o ochraně přírodních 
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stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). 

Obě tyto směrnice byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Dle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány tzv. 

ptačí oblasti, a podle směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány tzv. evropsky významné 

lokality (www.nature.cz). 

 

Mapa č. 1: Ptačí oblast v CHKO Poodří 

 

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin 

Podle §8 v páté části zákona 114/1992 Sb. jsou zvláště chráněné rostliny:  

„(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či 

kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.  

(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na 

a) kriticky ohrožené, 

b) silně ohrožené, 

c) ohrožené. 
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(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle 

odstavců 1 a 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem“ (www.mzp.cz).  

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin je stanovena v § 15 Vyhlášky 

ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.: „Základem ochrany zvláště 

chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. 

Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky 

pro její existenci a do něhož nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala“ 

(www.mzp.cz).  

V příloze II. této vyhlášky je uveden seznam zvláště chráněných druhů rostlin. Zde 

je v §1 uveden seznam kriticky ohrožených druhů, §2 uvádí seznam silně ohrožených 

druhů a §3 seznam ohrožených druhů (www.mzp.cz). 

 

Další druhy ochrany rostlin 

Jiný pohled na ochranu rostlin mají Červený a Černý seznam. Červený seznam je 

oproti Vyhlášce 395/1992 Sb. obsáhlejší (obsahuje i druhy, které ve Vyhlášce nejsou 

uvedeny) a stupně ohrožení u některých druhů mohou být rozličné, což je způsobeno 

hlavně přeřazováním druhů rostlin dle nových vědeckých poznatků do kategorie vyšší či 

nižší (www.paukertova.cz). 

Červený seznam chráněných druhů rostlin uvádí seznam rostlin, jež jsou 

ohodnoceny stupni ohrožení (dle vědeckých poznatků) a slouží jako teoretické podklady 

genofondu. Rozlišuje 4 stupně ohrožení: 

První stupeň ohrožení náleží kriticky ohroženým druhům (C1), jež jsou v Červeném 

seznamu ohrožených druhů hodnoceny jako velmi vzácné a ohrožené druhy. Většinou jde 

o populace rostlin, jejichž stav se nyní pohybuje pod 10 % dřívějšího zastoupení. Tyto 

druhy by bez účinné ochrany zcela vymizely z flóry ČR (www.botany.cz). 

Druhý stupeň ohrožení (C2) náleží silně ohroženým druhům. Zde patří druhy 

s prokázaným trvalým ústupem, jejichž stav se zmenšil pod 50 % původního zastoupení. 

Nehrozí jim zatím úplné vymizení, ale bez ochrany by se velmi brzy mohly dostat do 

skupiny kriticky ohrožených druhů (C1) (www.botany.cz).  
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Třetí stupeň ohrožení patří druhům ohroženým (C3), což jsou druhy se slabším, 

avšak trvalým ústupem. Jejich výskyt se oproti minulosti snížil na 50-80 % z původního 

zastoupení (www.botany.cz).  

Čtvrtým stupněm ohrožení (C4) jsou označeny vzácnější druhy cévnatých rostlin 

vyžadujících pozornost nebo poddruhy, u nichž lze v krátké době předpokládat ohrožení. 

Jsou zde však zařazeny i druhy nedostatečně prostudované, u kterých nelze dosud stanovit 

stupeň ohroženosti (www.botany.cz). 

V Černém seznamu cévnatých rostlin jsou rozčleněny druhy rostlin symboly A1 až A3: 

Symbolem A1 se označuje druh vyhynulý, symbolem A2 druh nezvěstný a A3 patří 

nejasným případům vyhynulých a nezvěstných druhů (www. kvetenacr.cz).  

V České republice se využívá klasického členění (A1-A3) a (C1-C4), k němuž bylo 

vydáno mezinárodní členění IUCN v roce 1994. 

Červený seznam Světového svazu ochrany přírody (UICN) řadí příslušné druhy 

rostlin podle mezinárodních kategorií, viz Tab. 1 (Čeřovský a kol., 1999). 

EX (=A1-A3) Vyhynulý  

CR (=C1) Kriticky ohrožený 

EN (=C2) Ohrožený 

VU (=C3) Zranitelný 

LR (=C4) Méně ohrožený 

DD (=C4) Nedostatečné popsaný 

Tab. 1: Členění do kategorií dle UICN 
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5 Rybníky v CHKO Poodří 

Rybníky v CHKO Poodří mají průměrnou hloubku okolo 1 m. Jedná se tedy o 

rybníky tvořené pouze litorály. Litorály jsou pobřežní prosvětlené zóny bentálu, jež se dají 

charakterizovat velmi proměnlivými podmínkami prostředí s bohatým osídlením. Litorál je 

členěn jak horizontálně, tak i vertikálně, a to na několik stupňů.  

U vertikálního členění je horní vnější stupeň označován jako epilitorál a není pod 

přímým vlivem vody nádrže. Blíže k vodní hladině leží supralitorál, což je postřikované 

pásmo, které je omýváno pouze při vlnobití. Následuje eulitorál, což je trvale zatopené 

pásmo pod vlivem intenzivního pohybu vody. Toto pásmo pokud není zarostlé vegetací, je 

neustále vymýváno a ekologické podmínky jsou zde podobné jako u tekoucích vod 

(Lellák, Kubíček, 1991). 

Typickými společenstvy v mělkých litorálech s šetrným rybničním hospodařením 

jsou společenstva rákosin eutrofních stojatých vod a to svaz Phagmition communis. Ve 

vodě nejhlubší, tedy ve vodě s hloubkou okolo 1m, je možno nalézt porosty svazu 

Magnopotamion. V hloubce okolo 70cm dominuje svaz Parvopotamion a v mělčinách 

s hloubkou okolo 0,5m se lze setkat se zástupci svazu Batrachion aquatilis a vzácněji i 

s parožnatkami třídy Charetea fragilis (Rozbory Chráněné krajinné oblasti Poodří, 2008). 

Na hladinách rybníků a poříčních tůní se vyskytují husté porosty okřehků (Lemna) 

a poměrně často se zde vyskytuje i vzácné sdružení s druhem nepukalky plovoucí (Salvinia 

natans). K plovoucím rostlinám, jež kořenují ve dně rybníků, patří rozsáhlé porosty 

kotvice plovoucí (Trapa natans), které se nacházejí na více než 50 ha rybničních ploch. To 

znamená, že kotvice plovoucí (Trapa natans) se v CHKO Poodří chová jako expanzivní 

druh a je proto regulována každoročním kosením. Plavín štítnatý (Nymphoides peltata) se 

v CHKO Poodří nalézá pouze na jediném rybníku, a to na rybníku Kozák (Rozbory 

Chráněné krajinné oblasti Poodří, 2008). 
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6 Monitoring v CHKO Poodří 

Od roku 2007 probíhají v CHKO Poodří pravidelné monitoringy zaměřené na 

rybniční ekosystémy a ptačí společenstva, které se u těchto ekosystémů vyskytují. Jejich 

účelem je sledovat veškeré managementové zásahy, a to z důvodu ochrany evropsky 

významných druhů a biotopů (Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Poodří; 2009). 

Při monitorování chráněných oblastí se postupuje dle vyhlášky č. 98/2011 Sb., o 

způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, příloha č. 1, bod 4. 

V rámci monitoringu útvarů povrchových vod, v oblastech vymezených pro 

ochranu stanovišť nebo druhů, kde je udržení nebo zlepšení stavu vod důležitým faktorem 

jejich ochrany, se taktéž monitorují ptačí oblasti, evropsky významné lokality a 

maloplošná zvláště chráněná území vymezená podle jiného právního předpisu. Monitoring 

se provádí především v takových lokalitách, kde by antropogenní činnost mohla vést k 

ohrožení stanovišť nebo druhů vázaných na vodu, které jsou předmětem ochrany. Při 

výběru monitorovacích míst musí být přihlédnuto nejen k hodnocení stavu vodních útvarů, 

ke kterým příslušné oblasti náleží, ale také k vyhodnocení antropogenních vlivů 

(www.eagri.cz). 

6.1 Významné druhy vodních rostlin v CHKO Poodří 

V CHKO Poodří se vyskytuje aktuálně 19 zvláště chráněných druhů rostlin, z toho 

3 druhy hub, jež jsou v tabulce vyznačeny fialově. Jejich praktická ochrana spočívá 

v zachování jejich stanovišť a údržbě jejich biotopů a bezprostředně blízkého okolí. 

Většinu těchto rostlin zastupují druhy rybniční, a jsou vyznačeny v následujících 

tabulkách (Tab. 2 a Tab. 3) zelenou barvou. 

  



Markéta Gdulová: Zvláště chráněné druhy rostlin ve stojatých vodách CHKO Poodří 

 

2011/2012 20 

 

 

Druhy kriticky ohrožené: Druhy silně ohrožené: Druhy ohrožené: 

Nepukalka plovoucí 

(Salvinia natans) 

Leknín bělostný 

(Nymphaea candida) 

Hadí jazyk obecný 

(Ophioglossum vulgatum) 

Kotvice plovoucí 

(Trapa natans) 

Kruštík polabský 

(Epipactis albensis) 

Kapradiník bažinný 

(Thelypteris palustris) 

Plavín štítnatý 

(Nymphoides peltata) 

Sítina Gerardova 

(Juncus gerardii) 

Kruštík modrofialový 

(Epipactis purpurata) 

Řečanka menší 

(Najas minor) 

Mozkovka rosolovitá 

(Ascotremella faginea) 

Lilie zlatohlavá 

(Lilium martagon) 

Úpor kuřičkovitý 

(Elatine alsinastrum) 

 Měsíčnice vytrvalá 

(Lunaria rediviva) 

Hřib královský 

(Boletus regius) 

 Pérovník pštrosí 

(Matteuccia struthiopteris) 

  Sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis) 

  Žebratka bahenní 

(Hottonia palustris) 

  Holubinka olšinná  

(Russula alnetorum) 

Tab. 2: Rozdělení zvláště chráněných druhů rostlin vyskytující se v CHKO Poodří 

V Tab. 3 jsou uvedeny zvláště chráněné druhy rostlin dle Černého a Červeného 

seznamu cévnatých rostlin vyskytujících se v CHKO Poodří. Zvláště chráněné rostliny 

uvedené v předchozí tabulce, nejsou již v této zařazeny. 
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Silně ohrožené (C2): Ohrožené (C3): Vyžadující další pozornost (C4): 

Kozlík celolistý 

(Valeriana simlicicifolia) 

Bahnička bradavkatá rakouská 

(Eleocharis mamillata subsp. 

austriaca) 

Barborka přitisklá 

(Barbarea stricta) 

Rdest ostrolistý 

(Potamogeton acutifolius) 

Bahnička vejčitá 

(Eleocharis ovata) 

Bradáček vejčitý 

(Listera ovata) 

Rdest vláskovitý 

(Potamogeton trichoides) 

Blátěnka vodní 

(Limosella aquatica) 

Bublinatka jižní 

(Urticularia australis) 

Řečanka přímořská 

(Najas marina) 

Krtičník křídlatý 

(Scrophularia umbrosa) 

Dymnivka plná 

(Corydalis solida) 

Skřípina kořenující 

(Scirous radicans) 

Kyčelniče žláznatá 

(Dentaria glandulosa) 

Hvězdnatec zubatý 

(Hacquetia epipactis) 

Topol černý 

(Populus nigra) 

Lakušník níťolistý 

(Batrachium trichophyllum) 

Chrpa luční ostroperá 

(Centaurea jacea subsp. oxylepis) 

Úpor trojmužný 

(Elatine triandra) 

Myší ocásek nejmenší 

(Myosurus minimus) 

Jmelí bílé 

(Viscum album) 

Záraza devětsilová 

(Orobanche flava) 

Nepatmec rolní 

(Aphanes arvensis) 

Kyčelnice devítilistá 

(Dentaria enneaphyllos) 

 Ptačinec bahenní 

(Stellaria palustris) 

Kýchavice bílá Lobelova 

(Veratrum album subsp. lobelianum) 

 Rdest světlý 

(Potamogeton lucens) 

Lakušník okrouhlý 

(Batrachium circinatum) 

 Rdest tupolistý 

(Potamogeton obtusifolius) 

Lýkovec jedovatý 

(Daphne mezereum) 

 Snědek chocholičnatý 

(Ornithogalum umbellatum) 

Mochna přímá 

(Potentilla recta) 

 Sporýš lékařský 

(Verbena officinalis) 

Nadmutice bobulnatá 

(Cucubalus baccifer) 

 Šáchor hnědý 

(Cyperus fuscus) 

Okřehek trojbrázdý 

(Lemna trisulka) 

 Šmel okoličnatý 

(Butomus umbellatus) 

Ostřice Buekova 

(Carex buekii) 

 Tajnička rýžovitá 

(Leersia oryzoides) 

Ostřice nedošáchor 

(Carex pseudocyperus) 
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 Třezalka rozprostřená 

(Hypericum humifusum) 

Ostřice pobřežní 

(Carex riparia) 

 Úpor peprný 

(Elatine hydropiper) 

Ostřice rusá 

(Carex flava) 

 Zblochan hajní 

(Glyceria nemoralis) 

Ostřice šáchorovitá 

(Carex bohemica) 

 Žluťucha lesklá 

(Thalictrum lucidum) 

Potočník vzpřímený 

(Berula erecta) 

  Pryšec mandloňový 

(Euphorbia amigdaloides) 

  Přeslička největší 

(Equisetum telmateia) 

  Rozrazil štítkovitý 

(Veronicaq scutellata) 

  Starček bludný 

(Senecio erraticus) 

  Tetlucha vznešená 

(Aethusa cynapioides) 

  Vrbovka bahenní 

(Epilobium balustre) 

  Zápalnice žluťuchovitá 

(Isopyrum thalictroides) 

  Zeměžluč okolíkatá 

(Centaurium erythraea) 

Tab. 3: Rozdělení druhů cévnatých rostlin Červeného a Černého seznamu 

vyskytujících se v CHKO Poodří (bez rostlin zvláště chráněných) 

K dalším rostlinám, vyskytujícím se v CHKO Poodří, kterým je nutno již nyní 

věnovat zvýšenou pozornost a jejich výskyt se nedá ani jednoznačně vyloučit, či potvrdit 

patří: kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), kruštík širolistý (Epipactis 

helleborine), lakušník Baudotův (Batrachium baudotii), lakušník Rionův (Batrachium 

rionii), ostřice Otrubová (Carex otrubae), pryskyřník sardinský (Ranunculus sardous), 

růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), smldník kmínolistý (Peucedanum 

carvifolia), stolistek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum), šejdračka bahenní 

(Zannichellia palustris), vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), zdrojovka hladkosemenná 
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 (Montia fontana) a žabník tmavolistý (Alisma gramineum) (Plán péče o Chráněnou 

krajinnou oblast Poodří, 2009). 
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7  Metodika terénního šetření  

Pro terénní šetření byly vybrány tři lokality v NPR Polanská niva (viz Mapa č. 2) a 

PR Bažantula (viz Mapa č. 3), jež představující důležitý biotop mnoha vodních druhů 

rostlin i živočichů, ale také druhů živočichů a rostlin na vodu vázaných.   

Postup terénního šetření: 

Po při příjezdu na vymezenou lokalitu bylo nejprve monitorováno vodní ptactvo, a 

to početnost zastoupení jednotlivých druhů.  Následně byly zapsány emerzní druhy rostlin. 

Poté byl rybník probroděn a nalezené druhy vodních rostlin zapsány (prostý soupis druhů). 

Dalším krokem bylo změření teploty vzduchu a teploty vody za pomoci přesného 

kontrolního digitálního teploměru s pevně připojeným teplotním senzorem. Pomocí 

svinovacího metru, se určila výška hladiny rybníka (od stavidla k hladině rybníka) a 

pomocí vrhací sítě (tzv. planktonky) s výpustním kohoutem byl odebrán vzorek 

zooplanktonu, který byl na místě prozkoumán lupou. Posledním krokem bylo měření 

průhlednosti vody za pomoci Secciho desky se značenými hloubkami. 
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8 Popis lokality a výsledky terénního šetření 

Terénní šetření proběhlo na rybnících Velký Vaček (viz Mapa č. 2 - označen 

červenou jedničkou) a Kačírek (viz Mapa č. 2 – označen červenou dvojkou), spadajících 

do územní oblasti NPR Polanská niva a na rybníku Bažantula (viz Mapa č. 3 – označen 

červenou trojkou) v PR Bažantula.  

8.1  Popis lokalit 

První rybniční soustava v blízkosti obce Polanka nad Odrou je tvořena rybníky 

Pastevní, Palárňový, Nádražní, Nová Louka, Velký Budní, Malý Budní, Zimní, Malý 

Vaček, Velký Vaček a Kačírek. Tuto rybniční soustavu zobrazuje Mapa č. 2 v přílohách.  

Zákon 114/1992 Sb. definuje v § 28 Národní přírodní rezervaci jako “Menší území 

mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou 

stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, 

může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také 

jejich bližší ochranné podmínky“ (www.desinsekta.cz). 

Na území NPR Polanská niva platí základní ochranné podmínky stanovené 

zákonem č. 114/1992 Sb. v § 29 o ochraně přírody a krajiny. Polanská niva byla vyhlášena 

Národní přírodní rezervací, a to vyhláškou Rady NVO č. 995/69 ze dne 12. 6. 1985 jako 

CHPV. V roce 1992 pak byla Polanská niva převedena do kategorie NPR, a to vyhláškou 

č. 395/1992 Sb. (www.kvetenacr.cz). 

Druhá rybniční soustava, na níž bylo provedeno terénní šetření, se nachází poblíž 

města Studénka. Přírodní rezervace Bažantula je tvořena rybníky Velký Okluk, Malý 

Okluk, Bažantula a Kozák. Podél rybniční soustavy se nachází vodní náhon řeky Mlýnky. 

Tuto rybniční soustavu zobrazuje Mapa č. 3 v přílohách. 

Zákon č.114/1992 Sb. definuje přírodní rezervaci jako “Menší území soustředěných 

přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou 

geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví 

přitom také jejich bližší ochranné podmínky“ (www.desinsekta.cz).  

Přírodní rezervace Bažantula je přírodě blízkým a druhově bohatým ekosystémem. 

Na území PR Bažantula platí základní ochranné podmínky, které jsou stanoveny § 34 
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Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Správou chráněné krajinné oblasti 

Poodří byly stanoveny bližší ochranné podmínky pro oblast PR Bažantula, jež jsou 

uvedeny v Nařízení SCHKO Poodří č. 1/2009 ze dne 23. 1. 2009 (www.kvetenacr.cz).  

8.2 Výsledky terénního šetření 

Rybník Velký Vaček 

Rybník Velký Vaček je součástí Národní přírodní rezervace Polanská niva a spadá 

do I. zóny Chráněné krajinné oblasti Poodří. Tento rybník se nachází poblíž městské části 

Polanka nad Odrou a je spravován, jako i mnohé další firmou Chov ryb Jistebník s.r.o. 

Velký Vaček leží v těsné blízkosti přirozeně meandrujícího koryta řeky Odry 

(www.risy.cz). Při terénním šetření byly na rybníku nalezeny tyto druhy rostlin (viz tab. 4). 

 

Druh: Ohrožení: Fotografie: 

Kotvice plovoucí (Trapa natans) C1, §1, BERN Obr. 8, 9, 16 

Řečanka menší (Najas minor) C1, §1,  Obr. 12,13 

Řečanka přímořská (Najas marina) C2, Obr. 13, 23 

Nepukalka plovoucí (Salvinia natans) C2, §1, BERN Obr. 11 

Rdest světlý (Potamogeton lucens) C3, Obr. 22 

Závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) - Obr. 17 

Bublinatka jižní (Urticularia australis) C4,  Obr. 19 

Růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum) C2, §2, Obr. 14, 15 

Tab. 4: Druhy rostlin, nalezené při terénním šetření na rybníku Velký Vaček 

Rybník Kačírek 

Také tento rybník patří do Národní přírodní rezervace Polanská niva a je využíván, 

podobně jako i ostatní rybníky v této lokalitě k chovu kaprů. Lokalita rybníku Kačírek je 

ovšem důležitá zejména svou ornitologickou hodnotou (www.turistika.cz). Při terénním 

šetření byly na rybníku Kačírek nalezeny druhy zvláště chráněných rostlin, které jsou 

uvedeny v tab. 5. 
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Druh: Ohrožení: Fotografie: 

Kotvice plovoucí (Trapa natans) C1, §1, BERN Obr.8, 9, 16 

Řečanka menší (Najas minor) C1, §1,  Obr. 12, 13 

Řečanka přímořská (Najas marina) C2, Obr. 13, 23 

Nepukalka plovoucí (Salvinia natans) C2, §1, BERN Obr. 11 

Rdest světlý (Potamogeton lucens) C3, Obr. 22 

Bublinatka jižní (Urticularia australis) C4,  Obr. 19 

Růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum) C2, §2, Obr. 14, 15 

Závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) - Obr. 17 

Tab. 5: Druhy rostlin nalezené při terénním šetření na rybníku Kačírek 

Rybník Bažantula 

Rybník Bažantula je jedním ze čtyř rybníků tvořících přírodní rezervaci Bažantula. 

Tento rybník je předmětem ochrany především pro svůj výskyt vzácných druhů rostlin a 

živočichů. Břehy rybníky jsou zpevněny především listnatými stromy a ve vodě v blízkosti 

břehů se daří rákosinám. Při terénním šetření byly nalezeny vodní druhy rostlin 

zaznamenané v Tab. 6 (www.kvetenacr.cz). 

Druh: Ohrožení: 

Nepukalka plovoucí (Salvinia natans) C2, §1, BERN Obr. 11 

Řečanka menší (Najas minor) C1, §1, Obr. 12, 13 

Závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) - Obr. 17 

Okřehek menší (Lemna minor) - Obr. 18 

Kotvice plovoucí (Trapa natans) C1, §1, BERN Obr. 8, 9, 16 

Bublinatka jižní (Urticularia australis) C4, Obr. 19 

Vodní mor kanadský (Elodea canadensis) - Obr. 20 

Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) - Obr. 21 

Rdest světlý (Potamogeton lucens) C3, Obr. 22 

Tab. 6: Druhy rostlin nalezené při terénním šetření na rybníku Bažantula 
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9  Zvláště chráněné vodní rostliny 

Vodní rostliny neboli hydrofyty, můžeme dělit na skupinu mikrofytů, do které 

spadají řasy a sinice a na skupinu makrofytů, což je skupina cévnatých rostlin. Makrofyty 

dále dělíme: 

 submerzní, což jsou makrofyty s ponořenými listy, 

 natantní, což jsou rostliny s listy plovoucími na hladině, 

 pleustofyty, což jsou rostliny plovoucí na hladině nebo pod hladinou 

(www.sci.muni.cz). 

Zákon 114/1992Sb., § 49 určuje základní podmínky ochrany zvláště chráněných 

rostlin (www.desinsekta.cz).  

Při terénním šetření byly nalezeny následující čtyři druhy zvláště chráněných 

vodních rostlin (dle vyhlášky 395/1992 Sb.). 

9.1 Kotvice plovoucí (Trapa natans) 

Kotvice plovoucí je kriticky ohrožený druh (§ 1) naší květeny, je také zaznamenána 

v Červené knize vyšších rostlin ČR a Bernské úmluvě. Tato jednoletá rostlina obsazuje 

stojaté nebo mírně tekoucí vody. Vyskytuje se převážně v eutrofních vodách, které jsou 

bohaté na živiny a v létě silně ohřívány. Optimální hloubka pro výskyt kotvice plovoucí je 

kolem 1až 2 m. Jde o silně světlomilný druh (Slavík, 1997). 

Kotvice má tenkou a ohebnou opakovaně větvenou lodyhu. Dolní listy jsou 

ponořené, a opadávající. Horní listy jsou plovoucí a rostou střídavě do vrcholových růžic. 

Průměr růžic mívá okolo 15 až 50 cm. Okraje listů jsou pilovitě zubaté, na lícové straně 

lysé a lesklé s tmavozeleným zbarvením. Na rubové straně mohou být listy ochlupené 

hnědými trichomy a barva listu je světleji zelená, často jsou listy také načervenalé. 

Uprostřed je řapík měchýřkovitě nafouknutý. Korunní lístky mají bílé zbarvení. Tělo plodu 

neboli oříšku, má kuželovitý až jehlanovitý tvar, s uťatým horním vrcholem a je pokryto  
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horními a dolními rohy. Konce rohů jsou tvořeny jehlicovými ostny, které jsou snadno 

zlomitelné (Slavík, 1997). 

 

Obr. 8: Růžice kotvice plovoucí (Trapa natans) 

 

Obr. 9: Oříšek kotvice plovoucí (Trapa natans) 
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Pro rybníkářství má tato rostlina velký význam. Za zvláště pozitivní se považuje 

uplatnění kotvice jako hostitele rybí násadky, ale také jako zelené krmivo pro vodní drůbež 

a býložravé ryby. Naopak negativem této rostliny je, při jejím přemnožení, zastiňování 

vody růžicemi a ztěžování manipulace při rybářských úkonech.  

V širším pojetí lze kotvici považovat za účinný přírodní biofiltr, neboť v sobě 

akumuluje nežádoucí minerální látky. Avšak v případech expanze kotvice plovoucí se voda 

neprohřívá, chybí světlo a kyslík, rozvíjí se botulismus a tvoří se nevhodné prostředí pro 

bezobratlé, ryby, ptáky a obojživelníky. Expanze Kotvice plovoucí nastává i na některých 

rybnících CHKO Poodří. Zde se v boji proti přemnožení využívá tak zvaných žacích lodí, 

které useknou lodyhu rostliny. Následně se biomasa rostlin vyhrnuje na břehy, kde se 

nechá zavadnout a následně se odváží (Slavík, 1997). 

 

Obr. 10: Žací loď v CHKO Poodří 

9.2 Nepukalka vzplývající (Salvinia natans) 

Nepukalka vzplývavá je kriticky ohrožený druh (§ 1) naší květeny a zákon jí 

poskytuje nejvyšší ochranu. Tato rostlina je uvedená v Bernské úmluvě. V České republice 

se nachází ojediněle. Obývá hlavně stojaté vody ve společenstvech svazů Hydrocharition a 

Lemnion minoris (Čvančara a kol., 1997). 
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Nepukalka je nekořenící jednoletá rostlina, s listy plovoucími po hladině. Tato 

rostlina má tenkou, málo větvenou lodyhu. Listy mají zeleně zbarvenou čepel eliptického 

či zaokrouhleného tvaru. Spodní strana listu je hustě ochlupená. Svrchní strana listu je 

s papilami uspořádanými do řad mezi žilkami a zakončeny svazečkem volných trichomů. 

Listový pár má ve spodní části 8 až 15 ponořených nitkovitých úkrojků nezeleného 

zbarvení. Tyto úkrojky mají pravděpodobně stonkový původ. Nepukalku lze nalézt 

v termínu od konce července až srpna do září (Čvančara a kol., 1997). 

 

Obr. 11: Nepukalka vzplývající (Salvinia natans) 

9.3 Řečanka menší (Najas minor) 

Řečanka je jednoletá rostlina, obývající rybníky a tůně. Jde o kriticky ohrožený 

druh, jemuž je poskytnuta stejná ochranná kategorie i zákonem (§ 1), a je uvedena v také 

v Červené knize vyšších rostlin ČR. Typickým stanovištěm řečanky jsou rybníky, a často 

se vyskytuje společně s řečankou přímořskou (Najas marina). Řečanka poskytuje úkryt a 

potravu a třecí prostory pro populaci ryb (www.kvetenacr.cz). 

Řečanka roste ponořená ve vodě a dorůstá velikosti od 10 až do 120 cm. Doba 

květenství je od června do srpna a květ má zelené zbarvení. Listy řečanky jsou čárkovité a 

mají zubaté okraje. Listy jsou srpovitě zakřiveny nazpět. Tato rostlina je velmi náročná, 

potřebuje vysokou vlhkost a slunné prostředí nebo polostín. Rostlina má rozvětvenou 
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lodyhu, která je velmi křehká a při vytažení rostliny z vody se láme. Plodem jsou nažky 

(www.vodni-bahenni.atlasrostlin.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Řečanka menší (Najas minor) 

 

Obr. 13:Srovnání řečanky menší (Najas minor) (nahoře) a řečanky přímořské 

(Najas marina) (dole)  
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9.4 Růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum) 

Růžkatec je uveden v Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh, ale zákon jej 

chrání jako silně ohrožený druh (§ 2). V dnešní době se již růžkatec vyskytuje mnohem 

častěji a jeho stupeň ohrožení je tedy nadhodnocený (www.botany.cz).   

Růžkatec se v ČR vyskytuje v teplejších oblastech. Roste ve stojatých vodách, ve 

vodách velmi pomalu tekoucích, dále také ve vodách eutrofních či mezitrofních a často i 

ve vodách znečištěných, avšak bohatých na živiny. Nalezneme jej v rybnících, tůních, 

mrtvých ramenech řek nebo v zatopených lomech. Obsazuje převážně nižší nadmořské 

výšky (www.botany.cz).    

Růžkatec je vytrvalou vodní rostlinou, která se volně vznáší ve vodním sloupci. 

Tato rostlina má bezkořennou bázi lodyhy a její přeměněné větve kotví rostlinu ke dnu. 

Lodyha je nepravidelně větvená, s vidličnatě větvenými listy vyrůstajícími v přeslenech. 

Konce listů mají jemně zubaté úkrojky. Jednotlivé květy jsou drobné a přisedlé v paždí. 

Plody neboli oříšky jsou okrouhle vejcovité a v době dozrání mají hnědou až černohnědou 

barvu. Oříšky mohou být bradavčité či krátce štětinaté (www.botany.cz).  

 

Obr. 14: Ponořený růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum) 
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 Obr. 15: Růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum) 
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10 Význam vodních rostlin 

Vodní rostliny mají nezastupitelný význam pro život organismů, jež jsou vázány na 

vodní prostředí. Ovlivňují fyzikální vlastnosti vody, jako např. teplotu či průnik světla, 

také ovlivňují chemické vlastnosti jako např. režim O2 a CO2, pH, množství N, P, K, Ca 

atd. Dále slouží zooplanktonu, zoobentosu a různým bezobratlým a rybám jako potrava 

(www.rybnikarstvi.eu). 

Vodní rostliny také tvoří úkryt, podklad pro uchycení nebo místo pro vytírání jiker 

a pro kladení vajíček různých organismů. Žádný chov ryb se neobejde bez vodních rostlin, 

poněvadž rybí osádka by bez rostlinné složky byla vystavena nebezpečí náhlých změn, 

které by mohli vést až k jejímu úhynu (www.rybnikarstvi.eu).  

Vodní rostliny mají významný vliv na kyslíkový režim vod. Tvorba kyslíku 

sinicemi, řasami a vodními makrofyty je v procesu fotosyntézy jednou z nejvýznamnějších 

funkcí ve vodním ekosystému. V rybnících a dalších stojatých vodách je kyslíkový režim 

přímo určován organismy vázanými na vodu. Vodní rostliny zde jako jediné představují 

producenty kyslíku, a všichni živočichové a rostliny ve fázi dýchání představují 

konzumenty. Ve velkých nádržích přebírá funkci producenta fytoplankton, v mělkých 

anebo malých nádržích se o produkci kyslíku plní makrofyta (www.rybnikarstvi.eu). 
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11 Negativní důsledky expanze vodních rostlin 

Přemnožení rostlin ve vodních nádržích může mít také letální důsledky, a to nejen 

pro rybí populace. Při expanzi vodních druhů rostlin se může začít projevovat i botulismus 

u ptactva. První případ botulismu se v ČR objevil v roce 1979 na chovném rybníku 

v jižních Čechách u hus domácích. 

Botulismus je akutní intoxikace, která má závažný a často i letální důsledek. 

Organismus se otráví požitím kontaminované potravy, v níž je obsažen toxin Clostridium 

botulinum. Jde o paralytické onemocnění, které začíná u hlavových nervů a následně 

paralýza přechází až ke končetinám. 

Je důvodný předpoklad, že rybniční lokality v našich podmínkách jsou běžně 

kontaminovány botulismem typu C, a tímto se zde vyskytuje trvalé riziko vzniku 

botulismu u vodního ptactva. Tento toxin se může vyskytovat v zahnívajících rostlinách 

během horkého léta. Botulotoxin typu C byl prokázán ve vodních larvách hmyzu. Tento 

toxin není nebezpečný pro bezobratlé živočichy. V tělech bezobratlých se toxin pouze 

akumuluje a následné požití těchto bezobratlých je příčinou úhynu jak ptactva, tak i 

obojživelníků a ryb (Svobodová a kol., 2000). 

Jako krátkodobé řešení se tato situace řeší vysekáváním porostů, koncepčnější a 

šetrnější postupující optimalizace rybí obsádky s vhodným množství amurů bílých 

(Ctenopharyngodon idella) (Přikryl a kol., 2004).  

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella), není našim původním druhem. Tento druh 

fytofágní ryby, k nám byl dovezen z Číny r. 1961, především k účelné likvidaci vodních 

řas, rostlin a rákosin, tedy k melioraci zarostlých rybníků (http://www.ceskaryba.cz). 
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Obr. 16: Expanze kotvice plovoucí (Trapa natans) 
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12 Diskuze 

 Při terénním šetření byl potvrzen nález čtyř zvláště chráněných druhů vodních 

rostlin (viz Vyhláška č. 395/1992 Sb.) na rybnících Kačírek a Velký Vaček a tří druhů 

zvláště chráněných vodních rostlin na rybníce Bažantula.  

Na rybnících Velký Vaček a Kačírek se jedná o druhy: 

 kotvice plovoucí (Trapa natans),  

 nepukalka plovoucí (Salvinia natans),  

 řečanka menší (Najas minor) a 

 růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum). 

Na rybníce Bažantula byly nalezeny: 

 kotvice plovoucí (Trapa natans),  

 nepukalka plovoucí (Salvinia natans) a  

 řečanka menší (Najas minor). 

V Rozboru CHKO Poodří je uvedeno 6 zvláště chráněných druhů vodních rostlin, a 

to: 

 kotvice plovoucí (Trapa natans),  

 nepukalka plovoucí (Salvinia natans), 

 řečanka menší (Najas minor), 

 plavín štítnatý (Nymphoides peltata), 

 leknín bělostný (Nymphaea kandida), 

 žebratka bahenní (Hottonia palustris). 

Druh růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), který patří mezi silně 

ohrožené druhy (§ 2) byl při terénním šetření nalezen na rybnících Kačírek a Velký Vaček, 

avšak v Rozboru CHKO Poodří je zapsán jako „druh kterému je nutno již nyní věnovat 

zvýšenou pozornost, anebo se jeho výskyt nedá ani jednoznačně vyloučit nebo potvrdit“. 
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Domnívám se tedy, že v roce 2008, kdy byl publikován Rozbor CHKO Poodří, nebyl 

výskyt tohoto druhu dostatečně ověřen. 

Naopak výskyt žebratky bahenní (Hottonia palustris), uvedené v Rozboru CHKO 

Poodří nemohu potvrdit, a to z důvodu pozdního terénního šetření. Podle literatury 

(www.botany.cz) se tento druh vyskytuje od května do července, avšak podle ústního 

zdroje (RNDr. Lenka Sovíková) byly námi zvolené termíny terénního šetření na konci 

června a v červenci již příliš pozdní.  

Plavín štítnatý (Nymphoides peltata) uvedený v Rozboru CHKO Poodří se nachází 

pouze na rybníku Kozák, spadajícího do krajinného území Studénka nad Odrou. Jde o 

rostlinu vyskytující se v Moravskoslezském kraji pouze na dvou lokalitách. Tento druh 

nemá pravidelný výskyt a jeho množství je proměnlivé. Proto tento druh nebyl při terénním 

šetření ani nalezen. 

Také leknín bílý (Nymphaea candida) se objevuje na různých lokalitách, ale pouze 

velmi nepravidelně (např. rybník Kotvice). Jeho jediný zaznamenaný pravidelný výskyt je 

na jedné z poříčních tůní. Při terénním šetření nebyl nalezen. 

Kotvice plovoucí (Trapa natans) je sice druhem zvláště chráněným, avšak v této 

oblasti má dostatečně vhodné podmínky a stává se proto druhem expanzivním. Je-li 

kotvice časně posekána a biomasa odhrnuta a odvezena, nastává na rybničních plochách 

podobný jev přemnožení také u nepukalky plovoucí (Salvinia natans), řečanky přímořské 

(Najas marina) či řečanky menší (Najas minor) (www.enwet.org).  

V celé oblasti CHKO Poodří dosud nebyl nikdy zaznamenán výskyt botulismu C, 

avšak je to především díky správně zvoleným a pravidelným vysekáváním expandovaných 

druhů.  

Jako možnostmi odstranění expanze se uvádí tří různé postupy: 

 Prvním je nynější postup kosení a vyhrnování biomasy, jež je však nákladný a 

na větších vodních plochách nedostatečně účinný.  

 Druhým řešením expanze se uvádí střídavá intenzita hospodaření na rybnících. 

Zde však hrozí dlouhodobé poškození stávajících předmětů ochrany, a toto 

řešení je vždy jen periodicky krátkodobé. 
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 Poslední nabízející řešení je použití biocidů, avšak toto řešení není vůbec 

šetrné k přírodě a mohlo by mít katastrofální důsledky jak na flóře tak také na 

fauně v této chráněné oblasti (www.enwet.org). 
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13 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo srovnání výsledků terénního šetření zaměřeného 

na výskyt zvláště chráněných druhů vodních rostlin, provedeného na rybnících Bažantula, 

Velký Vaček a Kačírek s výsledky monitoringů provedených pracovníky AOPK CHKO 

Poodří, zaznamenanými v Rozboru CHKO Poodří.  

Při terénním šetření bylo nalezeno deset druhů vodních rostlin, z nichž čtyři patří ke 

zvláště chráněným druhům rostlin podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tři z těchto zvláště 

chráněných druhů patří mezi druhy kriticky ohrožené (§ 1) – kotvice plovoucí (Trapa 

natans), Nepukalka vzplývající (Salvinia natans) a řečanka menší (Najas minor) a poslední 

druh patří k silně ohroženým druhům (§ 2) – růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum 

submersum). 

Tato práce mě velmi oslovila, ráda v terénních průzkumech této lokality 

pokračovala i ve své diplomové práci, v níž bych se chtěla zaměřit nejen na průzkum 

diverzity rybničních soustav, ale i významných mokřadů tohoto území. 
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Obr. 17: Závitka mnohokmenná (Spirodela polyrhiza) 

 

Obr. 18: Okřehek menší (Lemna minor) 
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Obr. 19: Bublinatka jižní (Utricularia australis)  

 

Obr. 20: Vodní mor kanadský (Elodea canadensis)  
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Obr. 21: Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) 

 

Obr. 22: Rdest světlý (Potamogeton lucens)  
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Obr. 23: Řečanka přímořská (Najas marina)  

 



 



 


