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VEGETACE MOKŘADŮ JIŽNÍHO OBVODU VELKÉ 
PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY

Petr Krása

ÚVOD

Předkládaný materiál vychází z autorovy diplomové práce Mokřadní vegetace jihovýchodní 
části Velké podkrušnohorské výsypky, jejímž cílem bylo zmapovat a vyhodnotit současný 
stav mokřadní vegetace v uměle vytvořených vodních nádržích jihovýchodní části Velké pod-
krušnohorské výsypky v úseku Lomnice – Vintířov a porovnat stav mokřadní vegetace s refe-
renční lokalitou nedalekého předpolí lomu Jiří (Krása 2012).

Příspěvek se zaměřuje na mokřadní vegetaci vázanou na průsakové vody jižního obvo-
du výsypky a navazujícího antropogenního terénu v území severovýchodně od Lomnice, se-
verně od silnice Lomnice – Vintířov. Území je odvodňováno převážně Lomnickým potokem, 
pouze severovýchodní okraj odvodňuje Vintířovský potok. Nadmořská výška zájmového úze-
mí se pohybuje od 470 do 505 m n. m. Práce se snaží předložit souhrnný pohled na kvalitu 
a kvantitu mokřadních společenstev spojený s pohledem do minulosti.

VELKÁ PODKRUŠNOHORSKÁ VÝSYPKA

Velká podkrušnohorská výsypka se nachází v Sokolovské pánvi přibližně mezi obcemi Lomni-
ce, Boučí, Dolní Nivy, Vintířov a svou rozlohou téměř 2000 ha je největší výsypkou na Soko-
lovsku. Vznikla ke konci 20. století nasypáním třetihorních cypřišových jílů – hlinitokřemičita-
nů s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého (sKácelová 2006), které pocházejí z lomových 
skrývek v jiných těžených lokalitách Sokolovské pánve. Je významným novotvarem v krajině, 
který představuje homogenní antropogenní útvar typu haldy (rubín et al. 1986) navrstvenou 
na zbytcích oligocenních sedimentů mírně vyvýšených činností sousedních Krušných hor 
(demeK & macKovčin 2006). Nadmořská výška původního terénu se pohybovala od 450 u Lom-
nice do cca 550 m n. m. u Dolních Niv. Vrcholové části výsypky se nacházejí ve výšce 600 m 
n. m. 

Povrch výsypky se specifickým substrátem a především krátká existence výsypky dává 
prostor mnohým sukcesním pochodům, ať už samovolným nebo uměle podporovaných člo-
věkem. Výsypka má také specifický vodní režim. Území je dotováno srážkovou vodou, od-
vodňováno je uměle vytvořenými odvodňovacími soustavami (PřiKryl 2003) do Lomnického 
potoka. V rámci stále probíhajících rekultivačních prací jsou na výsypce budovány vodní ná-
drže a odvodné strouhy, část terénních depresí vzniklých při nasypávání haldy je ponecha-
ná přirozenému zavodnění, některé z nich jsou bezodtoké. Srážková voda je tedy zachycena 
v nádržích, část odtéká po povrchu a část se vsakuje do nitra výsypky, kdy později tato voda 
vyvěrá po obvodu výsypky s nejvýznamnějším projevem na jižním obvodu. Zde se na začátku 
90. let 20. století začala formovat mokřadní stanoviště související s prameny a vývěry výsyp-
kových vod. Proces byl natolik zřetelný a rozsáhlý, že do těchto míst byly soustředěny pokusy 
o modelaci mokřadního prostředí a dokonce prováděny pokusy o tvorbu umělých biotopů. 
Na základě terénních průzkumů a projektových příprav bylo vybráno několik lokalit v místech 
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přirozeně vzniklých vývěrů vod na jižním obvodu výsypky, na kterých byl účelově modelován 
terén. Pomocí bagrů a pyrotechnických výstřelků byly vytvořeny deprese a tůně (PřiKryl & Pe-
charová ?, PřiKryl & faina 1995). V roce 1995 tak bylo v lokalitě při patě výsypky severovýchod-
ně od Lomnice vytvořeno celkem 26 tůní. Po vytvoření vhodného vodního prostředí byly do 
některých tůní prováděny transfery rostlin a společenstev z předpolí lomu Jiří. Transferům 
předcházel průzkum zanikajících lokalit cílený na mokřadní vegetaci předpolí lomu Jiří a se-
stavení podkladů pro tvorbu náhradních biotopů (husáK 1993). Důvodem transferů rostlin 
a částí biotopů byl dle realizátorů pokus o podporu přirozené migrace rostlin na větší vzdá-
lenosti, záchrana populací z původních stanovišť a také rychlejší stabilizace nově vznikajícího 
vodního prostředí (PřiKryl & faina 1995, frouz et al. 2007) potřebná pro chemickou regulaci 
odtokových vod. Zároveň transfery rostlin a částí biotopů z nedalekého předpolí lomu Jiří 
mohly podpořit sukcesi v místě i okolí, neboť samovolná sukcese by díky absenci diaspor tr-
vala podstatně déle, jak dokazuje na travobylinných společenstvech matouŠů (2010).

CHEMICKÉ SOUVISLOSTI

Výsypka je vytvořená nasypáním jinde odtěžené horniny, dochází zde k převrstvení, míšení 
původních vrstev, konečný povrch výsypky postrádá půdní vrstvu a to i několik desítek let. 
Ta se tam teprve musí postupně vytvořit v závislosti na tvorbě biotopů a hydrologickém re-
žimu. Horní substrátová vrstva výsypky je označována jako antropogenní půda. V případě 
studované výsypky je horninový substrát tvořen vysokým zastoupením jílovité frakce s neu-
trální až bazickou reakcí. Cyprisové jíly obsahují velké množství organických látek, které jsou 
v dalších letech dále doplňovány rozkladem přítomné biomasy (dimitrovsKý 2001, Pecharová 
et al. 2001). Právě rozklad biomasy vytváří podmínky pro postupný vznik půdy. Význam-
nou roli v rozkladu biomasy hrají hlístice a jiná půdní mikrofauna, později pak žížaly, které 
vytvářejí již dostatečnou humusovou vrstvu (frouz et al. 2007, 2008). Antropogenní půdy 
výsypek jsou obecně velmi zvláštní svým chemismem, často v extrémních hodnotách. Vý-
sypkové vody na Velké podkrušnohorské výsypce vykazují velké rozdíly v pH, které může 
být ojediněle velmi nízké (i pod pH 2,5), častěji je však velmi vysoké (i přes pH 10). Obecně 
je pH díky přítomnosti cyprisových jílů mírně vyšší (Korandová 2001). Výsypkové vody jsou 
také specifické vysokým obsahem rozpuštěných látek ve vodě. Často se setkáme s vysokým 
obsahem oxidů železa, manganu a hliníku, jejichž výluhy jsou patrné v prameništích při patě 
výsypky (sKácelová et al. 1999, dimitrovsKý 2001, PřiKryl 2006). Jako velmi zajímavé můžeme 
považovat výluhy uhličitanů (CaMg(CO3)2) s vysokou koncentrací (až 1500 mg/l), které se na 
povrchu srážejí v krusty a vytvářejí místy rozsáhlé pěnovcové mokřady (hezina et al. 1999, 
PřiKryl 2006). Dalším významným jevem je místně zvýšená koncentrace solí (v nejvyšších 
hodnotách až 15–20 g/l), která podporuje vznik slanisek (PřiKryl 2003, 2006). Přestože Při-
Kryl (2003) předpokládá, že bude postupně docházet ke snižování chemických extrémů, nyní 
se zde vytváří hodnotný základ pro existenci specifických společenstev slanisek a pěnovco-
vých pramenišť, byť možná časově omezený. Stejně tak se předpokládá, že bude docházet 
i ke snižování ostatních faktorů extrémního chemismu (sKácelová 2006). Na většině těchto 
extrémních stanovišť hrají významnou roli kolonizující sinice a řasy, které vytvářejí první or-
ganickou hmotu a podporují tak sukcesi (ettl & Gätler in sKácelová 2006).

Přítomnost zmíněných chemických sloučenin je ve vodách odtékajícíh z výsypky silně 
nežádoucí, protože postupným vysrážením v korytech způsobuje jejich zanášení i mimo vý-
sypku a má negativní vliv na život v těchto vodách. Mokřadní vegetace tak hraje významnou 
regulační roli, neboť snižuje rychlost odtoku vody, čímž také dochází k rychlejšímu sráže-
ní železa a dalších prvků, respektive ke srážení již ve vodách na výsypce, nikoli až v dalších 
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částech toku. Specifické řasy vázané na pěnovcové mokřady dokáží zvýšit pH až nad hodnotu 
10, která umožňuje žádoucí srážení manganu v odtékajících vodách (hezina et al. 1999). Tyto 
chemické procesy jsou také jedním z důvodů, proč musí docházet k cílené regulaci režimu 
odtokových vod. Je to také jeden z pravděpodobných důvodů k transferům mokřadních rost-
lin a pokusům o urychlení sukcese. 

Na jižních svazích Velké podkrušnohorské výsypky jsou časté prameny a průsaky, které 
tvoří základ mokřadních systémů v zájmovém území. Nejčastěji se objevují slabě kyselé až 
neutrální průsaky s vysokým obsahem manganu a železa. Běžné jsou pak uhličitanové sraže-
niny v podobě pevných krust. Pro vody drobných tůní a uměle vytvořených menších nádrží 
v patě Velké podkrušnohorské výsypky uvádí PřiKryl (2006) jejich oligotrofní charakter, kdy 
koncentrace fosforu je velmi nízká a hodnoty pH jsou až na výjimky od mírně kyselých po 
mírně zásadité.

METODIKA

Za mokřadní vegetaci je pro potřeby této práce považovaná taková vegetace, která se uplat-
ňuje v biotopech, jejichž substrát a půdy jsou dlouhodobě zamokřené nebo jsou alespoň 
část roku přeplavované povrchovou vodou. 

Terénní sledování probíhala v roce 2011 s drobnými doplněními v roce 2012. V zájmovém 
území byly vymezeny mokřadní biotopy a celé území bylo následně pro přehlednost rozděle-
no do pěti samostatných logických celků označených A, B, C, D a E (viz obr. 1).

V rámci jednotlivých celků (A, B, C, D, E, viz obr. 2 až 6) byla u jednotlivých taxonů váza-
ných na mokřadní prostředí hodnocena početnost pomocí pětičetné stupnice: 1 – ojedinělý 
výskyt, jednotlivé rostliny na jednom nebo jen několika málo místech celku, 2 – řídký výskyt, 
drobné populace o několika jedincích s opakovaným výskytem v rámci celku, 3 – roztrouše-
ný výskyt, rostliny jsou roztroušeny sice v řídkém zastoupení, ale na mnoha místech celku, 
4 – hojný výskyt, taxon se vyskytuje hojně v celé ploše, ale netvoří převládající dominanty, 
5 – velmi hojný výskyt, taxon je většinou dominantní, případně subdominantní a je hojný 
v rámci celé plochy. 

Taxonomické určení a použité jmenosloví vyšších rostlin odpovídá Klíči ke květeně ČR 
(Kubát 2002). Pro určení parožnatek byl použit přehled parožnatek v ČR (caisová & GabKa 
2009). Pro zápis fytocenologických dat byla použita rozšířená Braun-Blanquetova stupni-
ce (barKman et al. 1964, moravec et al. 1994): r, +, 1, 2m, 2a, 2b, 3, 4, 5. Rostliná společen-
stva byla na základě fytocenologických dat deduktivní metodou klasifikovaná podle Vegeta-
ce České republiky 1 a 3 (chytrý 2010, 2011), v případě lesních společenstev podle přehledu 
rostlinných společenstev v ČR (moravec 1995), v obou případech s přihlédnutím a využitím 
Katalogu biotopů (chytrý et al. 2010). Přehledy syntaxonů jsou uvedeny v hierarchickém po-
řadí třída – svaz – asociace, jsou doplněny kódem dle klasifikačních přehledů (chytrý 2010, 
2011). Řád je vypuštěn z důvodu jeho nevýznamnosti v rámci ČR (chytrý 2010). Větší část 
společenstev je klasifikována do asociací, v případě nenasycených a nejasných jednotek byla 
tato zařazena pouze do svazů.

Zeměpisné souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému WGS-84.
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Obr. 1: Situační rozvržení dílčích ploch s vyznačením mokřadních biotopů. Podkladové ortofoto © ČUZK.
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Obr. 2: Lokalizace mapovaných společenstev, dílčí plocha A: 1 – Phragmition australis, 2 – Phragmitetum 
australis, 3 – Eleocharietum palustris, 4 – Typhetum latifoliae, 5 – Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris, 
6 – Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae, 7 – Caricetum nigrae, 8 – Molinion caeruleae, 9 – Deschampsion 
cespitosae, 10 – Calthion palustris, 11 – Scirpetum sylvatici, 12 – Alnion glutinosae, 13 – Alnion incanae, 14 – 
Molinio arundinaceae-Quercion. Podkladová data © CENIA 2012.
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Obr. 3: Lokalizace mapovaných společenstev, dílčí plocha B: 1 – Phragmitetum australis, 2 – Typhetum latifoliae, 
3 – Typhetum angustifoliae, 4 – Eleocharietum palustris, 5 – Glycerietum fluitantis, 6 – Equiseto fluviatilis-
Caricetum rostratae, 7 – Comaro palustris-Caricetum caespitosae, 8 – Caricion davallianae, 9 – Caricetum 
nigrae, 10 – Juncion gerardii, 11 – Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii, 12 – Loto tenuis-Potentilletum 
anserinae, 13 – Crepido paludosae-Juncetum acutiflori, 14 – Calthion palustris, 15 – Scirpetum sylvatici, 16 
– Lemnetum minoris, 17 – Utricularietum australis, 18 – Potametum natantis, 19 – Charion globularis, 20 
– Charetum globularis, 21 – Charetum vulgaris, 22 – Salicion cinereae, 23 – Alnion glutinosae, 24 – Alnion 
incanae, 25 – společenstvo s Bolboschoenus maritimus. Podkladová data © CENIA 2012.
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Obr. 4: Lokalizace mapovaných společenstev, dílčí plocha C: 1 – Phragmitetum australis, 2 – Typhetum latifoliae, 
3 – Eleocharietum palustris, 4 – Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae, 5 – Caricetum nigrae, 6 – Potametum 
natantis, 7 – Potametum pusilli, 8 – Charion globularis, 9 – Betulion pubescentis, 10 – Salicion cinereae. 
Podkladová data © CENIA 2012.
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Obr. 5: Lokalizace společenstev – dílčí plocha D: 1 – Phragmition australis, 2 – Phragmitetum australis, 3 – 
Typhetum latifoliae, 4 – Glycerietum maximae, 5 – Eleocharietum palustris, 6 – Equiseto fluviatilis-Caricetum 
rostratae, 7 – Caricion davallianae, 8 – Caricetum nigrae, 9 – Caricion canescenti-nigrae, 10 – Molinion 
caeruleae, 11 – Calthion palustris, 12 – Scirpetum sylvatici, 13 – Potamo pectinati-Myriophylletum spicati, 14 – 
Potametum pusilli, 15 – Charion globularis, 16 – Charetum globularis, 17 – společenstvo s Puccinellia distans 
a Potentilla anserina, 18 – Salicion cinereae, 19 – Betulion pubescentis. Podkladová data © CENIA 2012.
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Obr. 6: Lokalizace společenstev – dílčí plocha E: 1 – Typhetum latifoliae, 2 – Phragmitetum australis, 3 – 
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, 4 – Eleocharietum palustris, 5 – Equiseto fluviatilis-Caricetum 
rostratae, 6 – Deschampsion cespitosae, 7 – Crepido paludosae-Juncetum acutiflori, 8 – Calthion palustris, 9 – 
Potametum pectinatii, 10 – společenstvo s Puccinellia distans a Potentilla anserina. Podkladová data © CENIA 
2012.
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VÝSLEDKY A DISKUSE

V rámci průzkumu zájmového území bylo zaznamenáno 117 taxonů vázaných na mokřadní 
prostředí. Tyto taxony jsou uvedeny v tabulce č. 1.

V rámci klasifikace společenstev bylo zaznamenáno celkem 19 svazů mokřadní a vlhko-
milné vegetace. Jako konečný syntaxon bylo vymezeno 24 asociací a 11 svazů bez dalšího 
členění. Vzhledem k charakteru druhového složení nebylo u 2 zaznamenaných formací pro-
vedeno zařazení k žádnému ze známých syntaxonu. V tabulce č. 2 je u každého konečného 
syntaxonu uveden počet zaznamenaných výskytů v území. Svazy, které byly v rámci hierar-
chiazce začlenění nalezených společenstev vymezeny zároveň jako konečné – dále nedělené 
do asociací – jsou označeny *.

Taxon / početnost A B C D E

Agrostis canina 1 1 2 1

Agrostis stolonifera 3 4 3 3 3

Alisma 
plantago-aquatica

1 1 1

Alnus glutinosa 3 2

Alopecurus aequalis 2

Angelica sylvestris 1

Athyrium filix-femina 2

Atriplex sp. 1

Batrachium peltatum 1

Betula pendula 2 3 3

Bolboschoenus 
maritimus

2

Calamagrostis 
epigejos

3 3 2 3 3

Callitriche sp. 1

Calluna vulgaris 1

Caltha palustris 2

Carex brizoides 3

Carex canescens 1

Carex disticha 2

Carex flava 1

Carex hirta 1

Carex nigra 3 2 3 3

Carex panicea 2 1 2

Carex rostrata 3 3 3 2

Centaurium 
pulchellum

1

Cirsium arvense 2

Cirsium palustre 2 1 2

Crataegus sp. 2 1

Chara globularis 1 1

Taxon / početnost A B C D E

Chara sp. 3 2 3

Chara vulgaris 1

Deschampsia 
cespitosa

3 2 3 3 3

Eleocharis palustris 2 4 3 3 3

Elytrigia repens 1 3

Epilobium 
angustifolium

1

Epilobium ciliatum 1

Epilobium hirsutum 2 1 2 1

Epilobium parviflorum 1 1 2

Epilobium sp. 1 1 1 1

Epipactis palustris 1

Equisetum arvense 1 2 2 2

Equisetum fluviatile 2 2

Equisetum palustre 3 3

Equisetum sp. 1

Equisetum sylvaticum 3 2

Eriophorum 
angustifolium

2 2 3

Eryngium campestre 1

Festuca arundinacea 2

Festuca rubra 1

Filipendula ulmaria 3

Frangula alnus 2 1 3 3

Galium palustre 2 1

Galium sp. 2

Galium uliginosum 2

Glyceria fluitans 1 2 2 3

Glyceria maxima 1

Hippuris vulgaris 2

Holcus lanatus 2

Tab . 1: Přehled vyšších rostlin zaznamenaných v mokřadních biotopech . Písmena (A–E) 
označují přítomnost daného taxonu v jednotlivých celcích, čísla (1–5) jejich zastoupení 
(viz metodika) .
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Taxon / početnost A B C D E

Hordeum jubatum 1 2

Inula britannica 1

Iris pseudacorus 1 1 1

Juncus acutiflorus 2 3 2 2

Juncus articulatus 1 3 1

Juncus compressus 2

Juncus conglomeratus 3 2 3 2

Juncus effusus 3 2 3 3 3

Juncus filiformis 1

Juncus gerardii 1

Juncus sp. 1

Lemna minor 2 1 2

Lolium multiflorum 1

Lotus tenuis. 1

Lotus uliginosus 2 2 2

Lycopus europaeus 2 2 2 3

Lysimachia vulgaris 3 2 3 3

Lythrum salicaria 3

Mentha sp. 1 1

Molinia caerulea 3 2 3 2

Myosotis sp. 2

Myriophyllum 
spicatum

2

Nittella sp. 1

Phragmites australis 3 4 4-5 5 5

Picea abies  1 2   

Pinus sylvestris    2    

Plantago sp.   1     

Plantago media   1      

Poa compressa 1 2     3

Populus tremula 1 2 1   

Potamogeton natans   2 1    

Taxon / početnost A B C D E

Potamogeton 
pectinatus

     1 1 

Potamogeton pusillus     1 1  

Potentilla recta 1 2    2

Potentilla anserina 2 2   3 3-4

Potentilla erecta      2  

Potentilla palustris   1     

Puccinellia distans       2 3

Quercus robur 2      

Ranunculus repens      2

Rubus fruticosus 2       

Salix aurita 2 3   3  

Salix caprea 1      

Salix cinerea 2 3 3 2  

Sambucus nigra 2       

Sanguisorba 
officinalis

2       

Scirpus sylvaticus 3 3   3  

Selinum carvifolia    2  

Sonchus sp.   1   1  

Sphagnum sp.   2      

Sphagnum teres       1  

Succisa pratensis     2  

Tanacetum vulgare      1  

Tetragonolobus 
maritimus

  1      

Triglochin palustre  2     

Tusilago farfara 2 3  2 3

Typha angustifolia  2  2  

Typha latifolia 2 3-4 4 3-4 2

Urtica dioica 2       

Utricularia australis  2    
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třída svaz asociace

Lemnetea
Lemnion minoris Lemnetum minoris 1×

Utricularion vulgaris Utricularietum australis 1×

Potametea Potamion

Potametum natantis 3×

Potametum pectinatii 1×

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 2×

Potametum pusilli 2×

Charetea Charion globularis *11×
Charetum globularis 2×

Charetum vulgaris 2×

Phragmito-Magno-Caricetea
Phragmition australis 
*2×

Typhetum angustifoliae 2×

Typhetum latifoliae 26×

Phragmitetum australis 29×

Glycerietum maximae 1×

Phragmito-Magno-Caricetea

Eleocharito palustris-
Sagittarion sagittifoliae 

Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris 1×

Eleocharitetum palustris 36×

Glycerio-Sparganion Glycerietum fluitantis 2×

Magno-Caricion elatae
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae 10×

Comaro palustris-Caricetum cespitosae 1×

Scheuchzerio palustris-
Caricetea nigrae

Caricion davallianae 
*4×

Caricion canescenti-
nigrae *1×

Caricetum nigrae 14×

Festuco-Puccinellietea Juncion gerardii *2×
Loto tenuis-Potentilletum anserinae 1×

Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii 7×

Molinio-Arrhenatheretea

Molinion caeruleae *2×

Deschampsion 
cespitosae *3×

Calthion palustris *16×
Crepido paludosae-Juncetum acutiflori 5×

Scirpetum sylvatici 6×

Alnetea glutinosae
Alnion glutinosae *2×

Salicion cinereae *8×

Querco-Fagetea Alnion incanae *2× Molinio arundinaceae-Quercetum 1×

Quercetea robori-petraeae
Genisto 
germanicae-Quercion

Molinio arundinaceae-Quercetum 1×

Vaccinio-Piceetea Betuletum pubescentis Betuletum pubescentis 2×

** společenstvo s Bolboschoenus maritimus 1×

**společenstvo s Puccinelia distans a Potentilla anserina 6×

Tab . 2: Přehled syntaxonů mokřadní vegetace zaznamenaných v území . Poslední 
sloupec ukazuje počet zaznamenaných výskytů syntaxonu v území . Společenstva, 
která byla rozlišena pouze na úroveň svazu, jsou označena hvězdičkou (*) a počtem 
zaznamenaných výskytů . Na konci tabulky jsou uvedena společenstva nezařazená do 
žádného ze syntaxonů (**) .
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KOMENTÁŘ K VYBRANÝM TAXONŮM

Komentovány jsou taxony zvláště chráněné v rámci ČR a významné z regionálního hlediska. 
Míra ohrožení (C1–C4) odpovídá zařazení v Červeném seznamu cévnatých rostlin (ProcházKa 
2001) a kategorie ohrožení (§1– §3) odpovídá zařazení ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.

Bolboschoenus maritimus cf . s . str . (kamyšník přímořský) – C1 (B. maritimus s . str .)
Vzhledem k taxonomické problematice kamyšníků z okruhu Bolboschoenus maritimus neby-
ly rostliny dále podrobněji určovány. Kamyšník se hojně vyskytuje v eulitorálu nádrže Pavel 
(50°13'13" N, 12°38'46,5" E). Vzhledem k tomu, že rostliny sem byly v roce 1997 přesazeny 
z lokality Soos (E. Pecharová, ústní sdělení 2011), jedná se pravděpodobně o Bolboschoemus 
maritimus s. str. Populace dnes dobře prosperuje.

Carex disticha (ostřice dvouřadá) – C4a 
Ostřice dvouřadá, vzhledem k absenci vhodných biotopů v širším regionu, nepatří mezi zdej-
ší běžné druhy, a tak je její výskyt považován za významnější. Roste velmi roztroušeně spolu 
s bahničkou bahenní (Eleocharis palustris) a rákosem obecným (Phragmites australis) v lito-
rálu velké podélné nádrže na severu dílčí plochy B (50°13'21,5" N, 12°38'54,5" E).

Centaurium pulchellum (zeměžluč spanilá) – C2
Drobná rostlina se vyskytuje ve stovkách exemplářů na vysychavém skeletovitém povrchu 
na jaře přeplavovaném přetékající vodou z blízkého zazemněného kanálu (50°13'13" N, 
12°38'56,5" E). Roste ve vegetaci bez zápoje spolu s psinečkem výběžkatým (Agrostis stolo-
nifera). Další výskyt byl zaznamenán jen v jednotlivých rostlinách (50°13'11" N, 12°38'50,5" 
E; 50°13'12,5" N, 12°38'43" E).

Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) – C3, §3
Rostliny tohoto druhu byly v roce 1996 transferovány na tři vybrané lokality (smolíK & PřiKryl 
1997), a to ze zaniklé lokality na Sokolovsku (E. Pecharová, ústní sdělení 2011). V roce 2011 
při průzkumu zájmového území nebyl jejich výskyt potvrzen, přesto jsou zde zahrnuty. Je ale 
předpokládán neustálý výskyt, neboť I. PřiKryl (ústní sdělení 2011) poukazuje na přítomnost 
mnoha exemplářů ještě v roce 2010. Důvodem nepotvrzení může být nepříznivý rok 2011, 
případně jiné důvody. Výskyt tedy bude potřeba výskyt potvrdit a přesně lokalizovat.

Epipactis palustris (kruštík bahenní) – C2, §2
Výskyt tohoto druhu je soustředěn do jedné části dílčího celku B, a to do středně zamokře-
ných ploch v okolí drobného průtočného kanálu (50°13'13" N, 12°38'57" E). Větší část rost-
lin roste v mírném zástinu náletových dřevin. Souhrnně se tu vyskytuje v desítkách jedinců, 
z nichž většina je kvetoucích. Původ rostlin není znám, respektive není znám údaj o případ-
ném transferu. Vzhledem k tomu, že roste mimo lokality, na které byl sousředěn transfer, lze 
předpokládát přirozený výskyt. 

Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý)
Suchopýr úzkolistý roste v litorálu pomalu proudící vody, kde vytváří husté monocenózní po-
rosty v dílčí ploše B (50°13'15" N, 12°38'56,5" E) a početně také v zamokřené části podlouhlé 
nádrže (50°13'10" N, 12°38'43" E). V dílčí ploše D je součástí zamokřeného rozsáhlejšího 
druhově bohatšího biotopu (50°13'37,5 " N, 12°39'55" E).

Glyceria maxima (zblochan vodní)
Přestože tato lipnicovitá tráva patří obecně mezi běžné druhy, v bližším regionu Sokolovska 
se vyskytuje jen velmi fragmentálně v území údolí řeky Ohře. Proto je její výskyt považovaný 
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za zajímavý. Roste pouze na jednom místě v litorálu drobné výstřelky v dílčí ploše D 
(50°13'40" N, 12°39'51,5" E).

Hippuris vulgaris (prustka obecná) – C1, §1
Výskyt prustky je soustředěn do umělé vodní nádrže při jižním okraji zájmového území 
(50°13'7,5" N, 12°38'47" E). Jedná se o ojedinělý výskyt v širokém regionu, původ populace 
není znám. Zpočátku menší populace se postupně rozrůstá (Krása 2011) a dnes pokrývá více 
jak třetinu plochy. 

Chara sp . (parožnatka)
Parožnatky jsou v zájmovém území zastoupeny v překvapivém množství druhů i lokalit výs-
kytu. Zaznamenány byly v hlubokých tůních, v mělkých zavodněných depresích, v prou-
dící vodě, ale i na vysychavých krustovatých plochách. Většinou se jedná o prosperující 
početné populace vytvářející souvislé porosty. Parožnatky jsou zastoupeny zejména v dílčích 
plochách B, C a D. Značná část se nepodařila určit, přesto byly zaznamenány minimálně tyto 
druhy: Chara vulgaris a Chara globularis. Mezi nejzajímavější lokality s výskytem parožnatek 
patří např. drobné výstřelky v dílčí ploše D (50°13'39,5" N, 12°39'51,5" E), travertinové splazy 
v ploše D (50°13'37,5" N, 12°39'46" E) a v ploše B (50°13'13" N, 12°38'57" E). Výskyt je však 
téměř všudypřítomný. Mimo sledované lokality mokřadní vegetace byla zaznamenána ještě 
kalcifilní Chara contraria.

Inula britanica (oman britský)
Několik exemplářů roste v epilitorálu vodní nádrže Pavel v dílčí ploše B (50°13'13" N, 
12°38'46,5" E). Rostliny sem byly převezeny z lokality z jižní Moravy (E. Pecharová, ústní sdělení 
2011). Další, početnější mikropopulace se vyskytuje v jiné části Velké podkrušnohorské 
výsypky.

Iris pseudacorus (kosatec žlutý)
Na dvou lokalitách roste v litorálu umělé nádrže v dílčí ploše B (50°13'11" N, 12°38'56,5" 
E) pouze v několika exemplářích, v segmentu č. 148 dílčí plochy D v místě bývalé drobné 
výstřelky vytváří menší kompaktní a izolované společenstvo (50°13'38" N, 12°39'54" E).

Juncus acutiflorus (sítina ostrokvětá) – C3
Tato sítina má v území roztroušený výskyt (např. 50°13'20,5" N, 12°38'45,5" E; 50°13'13" N, 
12°38'46,5" E), roste obvykle na narušených plcohách v litorálech některých nádrží nebo na 
narušených půdách při pramenných vývěrech.

Juncus filiformis (sítina niťovitá)
Ojedinělý výskyt je soustředěn do jednoho úzkého zazemněného vodního příkopu 
v mokřadní ploše tvořené společenstvem Scirpetum sylvatici se skřípinou lesní (Scirpus syl-
vaticus) (50°13'11,5" N, 12°38'39,5" E).

Juncus gerardii (sítina Gerardova) – C1, §2
Rostliny tohoto druhu se zde vyskytují v prosperujících populacích na dvou mikrolokalitách – 
epilitorál vodní nádrže Pavel (50°13'13" N, 12°38'46,5" E) a západní epilitorál velké podélné 
nádrže na severu dílčí plochy B (50°13'20,5" N, 12°38'46" E). Opět patří mezi transferované 
druhy z lokalit mimo region (E. Pecharová, ústní sdělení 2011).

Lotus tenuis (štírovník tenkolistý) – C3
Izolovaná populace roste v nezapojené vegetaci přeplavovaného společenstva v epilitorálu 
nádrže Pavel (50°13'13" N, 12°38'46,5" E). Původ rostlin není znám, lze však předpokládat, 
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že se zde objevila v souvislosti s transfery některého z subhalofytních druhů, pravděpodobně 
spolu s ledencem přímořským (Tertagonolobus maritimus).

Potentilla palustris (mochna bahenní) – C4a
Výskyt zábělníku je soustředěn pouze do jedné lokality, kde roste v bahnitém okraji zastíněné 
a zazemňující se nádrže (50°13'11" N, 12°38'55,5" E). Populace je vzhledem k zastínění 
spíše přežívající. Tento druh byl do zájmového území transferován z území sokolovských Pi-
nek (předpolí lomu Jiří). V širším okolí se jedná o častý druh, ale na výsypkách se jedná 
o ojedinělý výskyt.

Succisa pratensis (čertkus luční)
Další z transferovaných druhů z lokality Pinky u Sokolova. Přesná lokalizace transferů však 
není známá. Roste na dvou lokalitách v prosperující populaci čítající desítky rostlin. Lokalita 
v dílčí ploše B se nachází mimo mokřadní vegetaci na svazích a povrchově suchém skeletu 
(50°13'13" N, 12°38'54,5" E), lokalita v dílčí ploše D je součástí vlhkých luk v nejcennější části 
(50°13'37,5" N, 12°39'55" E), populace čítá desítky rostlin.

Tetragonolobus maritimus (ledenec přímořský) – C3
Ledenec přímořský dlouhodobě prosperuje v epilitorálu vodní nádrže Pavel (50°13'13" N, 
12°38'46,5" E), kam byl transferován z lokality na jižní Moravě (E. Pecharová, ústní sdělení 
2011).

Triglochin palustre (bařička bahenní) – C2
Existence této bařičky je soustředěna pouze do dílčí plochy B, kde se vyskytuje na několika 
místech a vždy vytváří hojné porosty, někdy mající charakter plošně menší monocenózy. Vys-
kytuje se v okolí jedné z vodotečí, kde osidluje samotný litorál klidnějších částí toku, roste 
v depresích krustovatého povrchu nebo v prameništních lokalitách (50°13'13" N, 12°38'56" 
E; 50°13'14" N, 12°38'57" E; 50°13'16" N, 12°38'56" E). Původ rostlin není znám, předpokládá 
se, že druh nebyl na lokalitu Velké podkrušnohorské výsypky nikdy záměrně transferován.

Utricularia australis (bublinatka jižní) – C4a
Výskyt této bublinatky je překvapivě omezen pouze na tůně Lenka a Jenka (50°13'11" N, 
12°38'56" E) v dílčí ploše B, kde vytvářejí početné populace. Přestože není bublinatka jižní 
(Utricularia australis) uváděná jako transferovaný druh, lze předpokládat, že do obou tůní, 
které sloužily jako místo transferů několika jiných druhů, byla taktéž převezena.

KOMENTÁŘ K ZAZNAMENANÝM SPOLEČENSTVŮM

Třída: VA Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Svaz: VAA Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955
Asociace: VAA02 Lemnetum minoris von Soó 1927
Dg: Lemna minor. Společenstvo této asociace je přítomno pouze na jednom stanovišti (viz 
snímek 1), kterým je část bezodtokého kanálu v dílčím celku B. Důvodem přiřazení k tomu-
to syntaxonu byla plošná monocenóza okřehku menšího (Lemna minor) na vymezené části 
kanálu. Vzhledem k částečnému zastínění a okolní přítomnosti společenstva svazu Calthion 
palustris lze předpokládat plošné změny v zastoupení těchto fytocenóz. 
Snímek 1: Bezodtoký kanál, 50°13'11" N, 12°38'46" E, 477 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 0 stupňů, 

15. 7. 2011, E1 90 %. E1: Lemna minor 5.
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Třída: VA Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Svaz: VAB Utricularion vulgaris Passarge 1964
Asociace: VAB02 Utricularietum australis Müller et Görs 1960
Dg: Utricularia australis. Zaznamenané Utricularietum australis se nachází jako jediné v ce-
lém zájmovém území (viz snímek 2). Vyvinuto je v menší zarůstající tůni s vysokým zastíně-
ním okolních náletových dřevin. Bublinatka jižní (Utricularia australis) představuje domi-
nantní porost pod vodní hladinou a na hladině jsou ještě časté rdest vzplývavý (Potamogeton 
natans) a okřehek menší (Lemna minor). V mělčích částech tůně se jednotlivě objevuje bah-
nička bahenní (Eleocharis palustris). Vzhledem k vysokému listovému opadu a velikosti tůně 
bude docházet k postupnému zazemňování a s tím souvisejícímu zániku společenstva.
Snímek 2: Zastíněná zazemňující tůň, 50°13'11" N, 12°38'55" E, 480 m n. m., 12 m2 (3×4 m), 

0 stupňů, 15. 7. 2011, E1 50 %. E1: Utricularia australis 2b, Potamogeton natans 2a, Ca-
rex canescens 2m, Lemna minor 1, Lycopus europaeus +, Lysimachia vulgaris +, Equise-
tum sp. r.

Třída: VB Potametea Klika in Klika & Novák 1941
Svaz: VBB Potamion Miljan 1933
Dg: Potamogeton natans, P. pectinatus, P. pusillus. Ve všech případech přítomnosti spole-
čenstva svazu Potamion se podařilo zařazení do některé asociace. Příslušnost k nižším jed-
notkám svazu odpovídá vždy přítomnosti jejich diagnostického druhu a většinou se jedná 
o jednodruhové zastoupení syntaxonu.

Asociace: VBB01 Potametum natantis Hild 1959
Dg: Potamogeton natans. Zaznamenány byly tři výskyty tohoto společenstva. Vždy se jed-
ná o souvislejší natantní porost rdestu vzplývavého (Potamogetin natans). V případě jedné 
tůně, kde tvoří rdest vzplývavý (Potamogeton natans) souvislé porosty s dalšími druhy, včet-
ně bublinatky jižní (Utricularia australis), by mohlo být uvažováno o mozaice syntaxonů (viz 
snímek 3).
Snímek 3: Zastíněná tůň, 50°13'11" N, 12°38'55,5" E, 480 m n. m., 12 m2 (3×4 m), 0 stupňů, 

15. 7. 2011, E1 100 %. E1: Potamogeton natans 5, Utricularia australis 4, Eleocharis pa-
lustris 2a, Lemna minor 2a, Typha latifolia 2m.

Asociace: VBB02 Potametum pectinatii Carstensen ex Hilbig 1971
Dg: Potamogeton pectinatus. Jedná se o jednodruhový syntaxon s plošně nevýraznou, ale 
místy hustou pokryvností rdestu hřebenitého v hluboké, částečně zastíněné tůni.

Asociace: VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964
Přítomné diagnostické druhy: Myriophyllum spicatum. Stolístek klasnatý (Myriophyllum spi-
catum) jako diagnostický druh tohoto společenstva roste hojně ve dvou tůních. V jedné vy-
tváří hustý porost se 100 % pokryvností (viz snímek 4) a v druhé, hluboké, je jeho výskyt 
spíše sporadický a doplněný hojnějším rdestem hřebenitým (Potamogeton pectinatus).
Snímek 4: Menší hluboká tůň, 50°13'11" N, 12°38'56" E, 480 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 0 stup-

ňů, 6. 9. 2011, E1 100 %. E1: Myriophyllum spicatum 5, Typha latifolia 2a, Eleocharis pa-
lustris 1, Glyceria fluitans 1.
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Asociace: VBB021 Potametum pusilli von Soó 1927
Dg: Potamogeton pusillus. Výskyt rdestu maličkého jako diagnostického druhu tohoto spole-
čenstva je omezen na pouhé dva segmenty a v obou se jedná o sporadický výskyt. 

Třída: VC Charetea Fukarek ex Krausch 1964
Svaz: VCB Charion globularis
Dg: Chara globularis, Chara vulgaris. Poměrně časté společenstvo jak ve stojatých vodách, 
tak i v proudících vodotečích. Parožnatky jsou často přítomny v dominanci, kdy porůstají 
homogenně dna nádrží a tůní (viz snímek 5). I v tekoucích vodách dokáží vytvářet souvislé 
porosty. Zajímavý je jejich výskyt na přeplavovaných krustovatých plochách, které mohou 
v průběhu sezóny na povrchu vysychat. Část společenstev zůstává zařazena jen ve svazo-
vé příslušnosti, neboť u některých parožnatek nebylo možné, vzhledem k absenci klíčových 
znaků, určit jejich druh. V některých případech se parožnatky jednotlivě vyskytují i v dalších 
společenstvech, ale vzhledem k jejich velmi malému až jednotlivému zastoupení nebyly vy-
mezeny jako samostatná fytocenóza. Nejvýznamnější porosty se nachází v dílčím celku B, 
kde se nachází nejrozsáhlejší porosty v sezónně vysychavých tůních v severní části celku. 
Časté jsou také v drobných tůních severní části dílčího celku D. 
Snímek 5: Mělká zavodněná deprese, 50°13'39" N, 12°39'47,5" E, 490 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 

0 stupňů, 6. 9. 2011, E1 75 %. E1: Chara sp. 5.

Asociace: VCB01 Charetum globularis Zutshi ex Šumberová et al . in Chytrý 2011
Dg: Chara globularis. Společenstvo s určeným diagnostickým druhem Chara globularis 
a s přítomností Nittela sp. Oba výskyty společenstev se nachází v mělké tekoucí (dílčí celek 
B) a stojaté vodě (dílčí celek D) (snímek 6), kdy část parožnatek je v úrovni hladiny či nad ni 
mírně vystupuje.
Snímek 6: Mělká tůň, 50°13'39,5" N, 12°39'52" E, 488 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 0 stupňů, 6. 9. 

2011, E1 85 %. E1: Chara globularis 4, Nittella sp. 3.

Asociace: VCB03 Charetum vulgaris Corillion 1957
Dg: Chara vulgaris. Společenstvo s přesným určením Chara vulgaris bylo zjištěno pou-
ze v jedné hluboké tůni a v hlubokém kanálu (viz snímek 7) podél bývalé železniční trati 
v mokřadním celku B. Parožnatky rostou dosti hluboko, dorůstají několika desítek centime-
trů a vytvářejí souvislé porosty. Při březích kanálu se pak uplatňují ostřicové a orobincové 
porosty.
Snímek 7: Slabě průtočný, hluboký kanál, 50°13'11" N, 12°38'49" E, 475 m n. m., 8 m2 

(2×3 m), 0 stupňů, 6. 9. 2011, E1 20 %, E1: Chara vulgaris 4.

Třída: MC Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz: MCA Phragmition australis Koch 1926
Dg: žádné. Společenstva tohoto svazu rostou rozprostřeně po celém zájmovém území. V li-
torálech tůní a v jejich zazemněných pozůstatcích se uplatňuje asociace Typhetum latifoliae, 
jako subdominantní asociace tohoto svazu. Naopak Phragmitetum australis osidluje zejmé-
na vlhké terénní sníženiny bez stojaté vody. Výjimečně se vyskytuje Typhetum angustifoliae. 
Pouze do svazu Phragmition australis jsou řazeny dva porosty s dominantním kosatcem žlu-
tým (Iris pseudacorus). Přestože někteří autoři mají pro tyto formace vymezenou samostat-
nou asociaci, zvolený postup odpovídá metodickému pojetí této práce.
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Asociace: MCA02 Typhetum angustifoliae Pignatti 1953
Dg: Typha angustifolia. Jedná se o dva monocenózní porosty orobince úzkolistého (Typha 
angustifolia) ve středně hluboké nádrži s pokryvností do 50 % v dílčí ploše B (snímek 8) 
a porost při okraji hlubší tůně v celku D. 
Snímek 8: Vodní nádrž, 50°13'21,5" N, 12°38'56" E, 498 m n. m., 6 m2 (2×3 m), 0 stupňů, 3. 

8. 2011, E1 55 %. E1: Typha angustifolia 4.

Asociace: MCA03 Typhetum latifoliae Nowiński 1930
Dg: Typha latifolia. Tomuto společenstvu náleží porosty s vyšší pokryvností diagnostického 
druhu orobince širokolistého (Typha latifolia), které se vyskytují nejčastěji v litorálech měl-
čích tůní (viz snímky 9 a 10), v plochách drobných tůní a původních výstřelků, které postup-
ně zarůstají a ztrácí se z nich volná vodní hladina. Výskyt orobince proces zazemnění silně 
podporuje svým charakterem růstu, neboť rostlina vytváří výrazný oddenkový systém, stejně 
jako velké množství biomasy. Orobinec širokolistý (Typha latifolia) tu roste většinou v mono-
cenózách (viz snímek 11), případně je doplňována bahničkou bahenní (Eleocharis palustris) 
(viz snímek 12), někdy také třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Převážná část spole-
čenstva se nachází v dílčím území B, izolovaně pak v mokřadních celcích C a D.
Snímek 9: Litorál mělčí tůně, 50°13'36" N, 12°39'57,5" E, 480 m n. m., 8 m2 (2×4 m), 0 stup-

ňů, 6. 9. 2011, E1 70 %. E1: Typha latifolia 4, Lemna minor 1.
Snímek 10: Mělká tůň, 50°13'43" N, 12°40'5" E, 480 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 0 stupňů, 6. 9. 

2011, E1 60 %, E1: Typha latifolia 4, Epilobium hirsutum 2a. 
Snímek 11: Sezónně průtočná tůň, 50°13'15,5" N, 12°38'56,5" E, 490 m n. m., 8 m2 (2×4 m), 

0 stupňů, 27. 7. 2011, E1 70 %. E1: Typha latifolia 5.
Snímek 12: Mělká téměř zazemněná tůň, 50°13'11,5" N, 12°38'40,5" E, 484 m n. m., 9 m2 

(3×3 m), 0 stupňů, 27. 7. 2011, E1 90 %. E1: Typha latifolia 5, Eleocharis palustris 1, Jun-
cus acutiflorus +.

Asociace: MCA04 Phragmitetum australis Savič 1926
Dg: Phragmites australis. Společenstvo Phragmitetum australis (snímky 13 až 18) je tvoře-
no velmi chudou druhovou skladbou, často se jedná o monocenózy. Na samotný charakter 
porostů má převládající vliv dynamika vodního režimu, respektive stálost a přítomnost vodní 
hladiny. Určující rákos obecný (Phragmites australis) roste jednak na březích vodních nádr-
ží a tůní a podél vodotečí, a to zejména v mokřadních celcích C a E, a jednak terestricky na 
plochách jen sezónně přeplavovaných nebo vysychavých (viz snímek 15), a to nejčastěji na 
mokřadních celcích D a E (viz snímek 18). Uplatňuje se také na rychle narůstajícím krusto-
vatém uhličitanovém povrchu bez zapojené vegetace (viz snímky 14, 18). Společenstvo je 
občas doplňováno ruderálními druhy, v mokřadních celcích D a E, například častou mochnou 
husí (Potentilla anserina) nebo je v přechodu k svazu Deschampsion cespitosae. Při okra-
jích rákosových porostů se objevují rákosem nezapojené plochy s častými Puccinelia distans 
a Potentilla anserina (viz snímek 70), které mohou mít blízko k tomuto syntaxonu, ale jsou 
uvedeny jako nezařazená společenstva na konci přehledu. Na některých lokalitách (zejména 
v dílčích plochách D) byl rákos předmětem transferů, respektive výsadby pro zajištění rych-
lejší stabilizace výsypkového substrátu v období po nasypání (I. PřiKryl, ústní sdělní).
Snímek 13: Přeplavovaná plocha rákosiny, 50°13'13" N, 12°38'47,5" E, 480 m n. m., 16 m2 

(4×4 m), 2 stupně, JZ, 15. 7. 2011, E1 85 %. E1: Phragmites australis 5, Deschampsia ce-
spitosa 2a, Equisetum arvense 1, Cirsium palustre +, Epilobium parviflorum +, Galium 
palustre +, Lysimachia vulgaris +.
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Snímek 14: Sezóně přeplavovaná krustovatá plocha, 50°13'30,5" N, 12°39'36,5" E, 495 m n. 
m., 16 m2 (4×4 m), 2 stupně, J, 3. 8. 2011, E1 35 %. E1: Phragmites australis 3, Calamag-
rostis epigejos 2b, Molinia caerulea 2a, Carex nigra 1, Hordeum jubatum +.

Snímek 15: Rozsáhlý zaplavovaný litorál mělké nádrže, 50°13'21" N, 12°38'54" E, 497 m n. 
m., 9 m2 (3×3 m), 0 stupňů, 3. 8. 7. 2011, E1 85 %. E1: Phragmites australis 3, Carex dis-
ticha 2b, Calamagrostis epigejos 2a, Potentilla anserina 1.

Snímek 16: Sušší část litorálu velké mělké nádrže, 50°13'21" N, 12°38'52" E, 497 m n. m., 
9 m2 (3×3 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E1 60 %. E1: Phragmites australis 3, Eleocharis pa-
lustris 2a, Carex rostrata 2m, Juncus acutiflorus 1.

Snímek 17: Zamokřená deprese, 50°13'35" N, 12°39'57" E, 479 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 0 
stupňů, 6. 9. 2011, E1 80 %. E1: Carex nigra 3, Phragmites australis 3, Juncus effusus +, 
Lysimachia vulgaris +.

Snímek 18: Sezónně přeplavovaná krustovatá plocha, 50°13'32" N, 12°39'45" E, 485 m n. m., 
16 m2 (4×4 m), 1 stupeň, JJV, 3. 8. 2011, E1 90 %. E1: Phragmites australis 5, Calamag-
rostis epigejos +, Lysimachia vulgaris +.

Asociace: MCA05 Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr . Šumberová, Chytrý et 
Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco
Dg: Glyceria maxima. V celé ploše zájmového území se nachází pouze jediný, monocenózní, 
velmi malý porost zblochanu vodního (Glyceria maxima) v místě plošně menší, ale hlubší 
tůně (viz snímek 19). Zajímavostí je, že přestože se jedná o běžný mokřadní taxon, v blízkém 
ani širším okolí není výskyt zblochanu vodního (Glyceria maxima) znám.
Snímek 19: Menší hlubší vystřelená tůň, 50°13'40" N, 12°39'51,5" E, 487 m n. m., 4 m2 (2×2 

m), 0 stupňů, 6. 9. 2011, E1 45 %. E1: Glyceria maxima 3.

Třída: MC Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz: MCC Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964
Dg: Eleocharis palustris. Společenstvo tohoto svazu je vymezeno na 37 segmentech, z nich 
většina náleží asociaci Eleocharitetum palustris, v jednom případě v tůni s porostem prustky 
obecné (Hippuris vulgaris) je přiřazeno jednotce Eleocharito palustris-Hippuridetum vulga-
ris. Pouze v jednom segmentu nebylo možno vegetaci podle druhového složení řadit k žádné 
asociaci (viz snímek 20). 
Snímek 20: Zazemněný mělký průtočný kanál, 50°13'13" N, 12°38'57" E, 479 m n. m., 3 m2 

(1×3 m), 0 stupňů, 11. 8. 2011, E1 60 %. E1: Alopecurus aequalis 2b, Deschampsia cespi-
tosa 2b, Juncus effusus 2a, Juncus acutiflorus 2m, Agrostis stolonifera 1, Poa compresa 1, 
Typha latifolia 1, Juncus articulatus +, Ranunculus repens r.

Asociace: MCC04 Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Passarge 1964
Dg: Hippuris vulgaris. Toto společenstvo tvoří monocenózní porost prustky obecné (Hippuris 
vulgaris) v uměle vybudované tůni. Zaujímá plochu asi 10 m2 a roste jednak v příbřežní zóně, 
tak i v hlubších partiích tůně (viz snímek 21). Porost prustky obecné zde s největší pravděpo-
dobností prosperuje a postupně se rozrůstá. Původ rostliny není znám.
Snímek 21: Hluboká nádrž, 50°13'7" N, 12°38'47" E, 472 m n. m., 16 m2 (4×4 m), 0 stupňů, 

11. 8. 2011, E1 90 %. E1: Hippuris vulgaris 5.
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Asociace: MCC06 Eleocharitetum palustris Savič 1926
Dg: Eleocharis palustris. Společenstvo tvoří především submerzní rostliny vázané na litorály 
vodních nádrží (snímky 22 až 25) a má nejčastěji charakter úzké příbřežní linie. Přítomnost 
diagnostického druhu bahničky bahenní (Eleocharis palustris) je většinou v podobě prosto-
rové i početní dominanty (viz snímky 22 a 23), mnohdy vytváří monocenózy. Občas se ob-
jevuje zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) nebo zástupci sítin (Juncus sp. div.), ojediněle 
jsou přítomny další druhy. Společenstvo se nachází nejčastěji v litorálech nádrží a drobných 
toků. Větší část stanovišť je celoročně zavodnělá, některé však v závislosti na charakteru tůní 
sezónně vysychají. Asi třetina společenstev soustředěných do vysychavých stanovišť odpoví-
dá ochuzené variantě s absencí diagnostického druhu a vyšší přítomností psinečku výběžka-
tého (Agrostis stolonifera). Výskyt společenstva je soustředěn zejména do mokřadních celků 
B a E.
Snímek 22: Litorál při břehu hlubší nádrže, 50°13'32" N, 12°39'49" E, 480 m n. m., 2 m2 (1×2 

m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E1 70 %. E1: Eleocharis palustris 3, Calamagrostis epigejos 2b, 
Agrostis stolonifera 1, Glyceria fuitans 1, Juncus conglomeratus 1, Lycopus europaeus r.

Snímek 23: Litorál v přítokové části nádrže, 50°13'32" N, 12°39'48" E, 480 m n. m., 2 m2 (1×2 
m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E1 85 %. E1: Eleocharis palustris 4, Calamagrostis epigejos 2a, 
Agrostis stolonifera 2m, Phragmites australis 1, Juncus acutiflorus +. 

Snímek 24: Litorál zastíněné a zazemněné tůně, 50°13'7" N, 12°38'47" E, 485 m n. m., 12 m2 
(3×6 m), 0 stupňů, 15. 7. 2011, E1 50 %, E1: Eleocharis palustris 2b, Equisetum palustre 
2b.

Snímek 25: Pramenná deprese, 50°13'16,5" N, 12°38'35" E, 497 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 1 
stupeň, JV, 27. 7. 2011, E1 70 %. E1: Juncus articulatus 4, Agrostis stolonifera 1, Eleocharis 
palustris 1, Glyceria fluitans +, Equisetum palustre +.

Třída: MC Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz: MCE Glycerio-Sparganion Br .-B . et Sissingh in Boer 1942
Asociace: MCE01 Glycerietum fluitantis Nowiński 1930
Dg: Glyceria fluitans. Výskyt asociace Glycerieum fluitantis je omezen pouze na mokřadní ce-
lek B, kde se vyskytuje v zářezu na toku jednoho z vydatnějších pramenů (viz sníky 26 a 27). 
Dominuje zde zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) a doprovázená je sítinami, zejména síti-
nou článkovanou (Juncus articulatus). 
Snímek 26: Pramenná deprese, 50°13'16" N, 12°38'35,5" E, 497 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 2 

stupně, JV, 27. 7. 2011, E1 97 %. E1: Glyceria fluitans 3, Agrostis stolonifera 2b, Juncus 
articulatus 2b, Carex nigra 2a, Equisetum palustre 2a, Juncus acutiflorus 1, Phragmites 
australis 1.

Snímek 27: Deprese v mírně průtočnou vodou, 50°13'15" N, 12°38'39" E, 491 m n. m., 9 m2 
(3×3 m), 2 stupně, JV, 27. 7. 2011, E1 100 %. E1: Glyceria fluitans 5.

Třída: MC Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Svaz: MCG  Magno-Caricion elatae Koch 1926
Všechna společenstva náležící svazu Magno-Caricion elatae bylo možno zařadit do nižších 
jednotek, a to do následujících dvou asociací.
Asociace: MCG02  Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae Zumpfe 1929
Dg: Carex rostrata. Toto společenstvo se nachází v litorálech, a to jak v mělčích vodách, tak 
v krátkodobě vysychavých zónách. Často je poslední vegetační fází při přechodu do volné 
vody. Rozloha společenstev je většinou malá, doplňková. Vegetace je tvořena dominantní 
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Carex rostrata (viz snímky 29 až 32), občas je doplňovaná orobincem širokolistým (Typha 
latifolia) a rákosem obecným (Phragmites australis) nebo třtinou křovištní (Calamagrostis 
epigejos). V jednom případě tvoří rozsáhlejší porost v degradační fázi výrazněji zavodněných 
mokřadní křovin, které postupně ustoupily zvýšené hladině a chemickým změnám minerál-
ního složení vodního prostředí (viz snímek 28). V lokalitě litorálu nádrže Pavel je toto spole-
čenstvo (viz snímek 31) kontaktním s vymezeným a obtížně klasifikovaným společenstvem 
s přítomností Bolboschoenus maritimus (viz snímek 69). Společenstvo Equiseto fluviatilis-
-Caricetum rostratae se významněji vyskytuje v mokřadních celcích B a C. 
Snímek 28: Mokřad se stojatou vodou, 50°13'18" N, 12°39'6,5" E, 490 m n. m., 100 m2 

(10×10 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E2 15 %, E1 95 %. E2: Salix cinerea 2a, Picea abies r. E1: 
Equisetum palustre 4, Equisetum fluviatile 2a, Calamagrostis epigejos 1, Lysimachia vul-
garis +, Typha latifolia +.

Snímek 29: Sezónně zamokřené plochy, 50°13'40" N, 12°39'51" E, 486 m n. m., 25 m2 (5×5 
m), 1 stupeň, J, 6. 9. 2011, E1 95 %. E1: Carex rostrata 4, Calamagrostis epigejos 2a, De-
schampsia cespitosa 1, Lysimachia vulgaris 1, Typha latifolia 1, Epilobium hirsutum +, 
Epilobium sp. +, Cirsium palustre r.

Snímek 30: Terestrická krustovatá plocha, 50°13'5" N, 12°38'39,5" E, 470 m n. m., 16 m2 
(4×4 m), 1 stupeň, J, 11. 8. 2011, E1 100 %. E1: Carex rostrata 4, Epilobium ciliatum 2m, 
Juncus effusus 2m, Calamagrostis epigejos 1, Lotus uliginosus 1, Lycopus europaeus +.

Snímek 31: Hlubší litorál vodní nádrže Pavel, 50°13'12,5" N, 12°38'46,5" E, 479 m n. m., 12 
m2 (3×4 m), 0 stupňů, 15. 7. 2011, E1 45 %. E1: Bolboschoenus maritimus agg. 2b, Carex 
rostrata 2a, Phragmites australis 2a, Typha latifolia 2a, Carex panicea 1, Juncus articu-
latus 1.

Snímek 32: Okraj rozsáhlejší nádrže s dominantním rákosovým porostem, 50°13'49" N, 
12°40'7" E, 481 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 0 stupňů, 11. 8. 2011, E1 70 %. E1: Carex rostrata 4, 
Deschampsia cespitosa 1, Potentilla anserina +.

Asociace: MCG04 Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-
Tuláčková 1978
Dg: Carex canescens, Potentilla palustris. Jedná se o drobnou plochu, která je okrajovou 
součástí jedné ze dvou zazemnělých tůní, kdy vodní hladina v průběhu sezóny značně kolísá. 
Celá tůň je značně zastíněná, což negativně ovlivňuje přítomná společenstva jak nedostat-
kem světla, tak zvýšenou ztrátou vody (viz snímek 33). V druhovém složení jsou zastoupeny 
dva diagnostické druhy, a to mochna bahenní (Potentilla palustris) a ostřice šedavá (Carex 
canescens).
Snímek 33: Mělká zastíněná a zazemňující tůň, 50°13'11" N, 12°38'55" E, 475 m n. m., 4 m2 

(2×2 m), 0 stupňů, 15. 7. 2011, E1 50 %. E1: Carex canescens 3, Potentilla palustris 2b, 
Sparganium sp. +.

Třída: RB Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937
Svaz: RBA Caricion davallianae Klika 1934
Dg: Carex nigra, Epipactis palustris, Succisa pratensis, Triglochin palustre. Společenstvo sva-
zu Caricion davallianae je v zájmovém území představováno nepříliš typickým stanovištěm 
a nevýrazným cenologickým nasycením. Proto je jeho klasifikace hraniční se svazem Calthi-
on palustris. Společenstvo se vyskytuje v plošných pramenných depresích s mírně proudící 
nebo stagnující vodou, vodní hladinou kolem 20 cm a inkrustacemi uhličitanů a absencí živin 
(jako je dusík a fosfor) (viz snímek 34). Diagnostickým a zároveň dominantním druhem je 
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zde přeslička bahenní (Equisetum palustre), která místy vytváří monocenózy. Toto společen-
stvo má ještě jednu variantu na dvou lokalitách se zapojenější vegetací. Vyskytuje se na „suš-
ším“ stanovišti (viz snímek 35) s dominantní s ostřicí obecnou (Carex nigra) a čertkusem 
lučním (Succisa pratensis) v kontaktu se svazem Caricion canescenti-nigrae. Další výskyt 
takto zapojenějšího porostu je u drobného toku, kde vodní hladina je na úrovni nebo pod 
úrovní terénu a případná přebytečná voda odtéká (viz snímek 36). Diagnostické druhy jsou 
tu doplněny o ostřici černou (Carex nigra) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Společen-
stvo má znaky blízké asociaci Carici flavae-Cratoneuretum filicini, ale v rámci výzkumu takto 
nebylo klasifikováno. Společenstvo se vyskytuje pouze na dílčím celku B a D. 
Snímek 34: Pramenná deprese, 50°13'15" N, 12°38'44" E, 488 m n. m., 16 m2 (4×4 m), 1 stu-

peň, J, 27. 7. 2011, E1 75 %, E1: Equisetum palustre 4, Calamagrostis epigejos 1, Juncus 
articulatus 1.

Snímek 35: Okraj širší zamokřené deprese, 50°13'37,5" N, 12°39'55" E, 484 m n. m., 9 m2 
(3×3 m), 1 stupeň, J, E1 90 %. E1: Carex nigra 4, Succisa pratensis 2b, Lysimachia vulgaris 
2m, Epilobium sp. r.

Snímek 36: Podmáčený lem zazemněné vodní strouhy, 50°13'13" N, 12°38'57" E, 479 m n. 
m., 6 m2 (2×3 m), 0 stupňů, 15. 7. 2011, E2 1 %, E1 70 %. E2: Salix aurita +. E1: Juncus acu-
tiflorus 2b, Carex nigra 1, Epipactis palustris 1, Equisetum palustre 1, Juncus conglome-
ratus 1, Lycopus europaeus 1, Tussilago farfara 1, Betula pendula juv. +, Sonchus arven-
sis +, Triglochin palustris +.

Třída: RB Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937
Svaz: RBC Caricion canescenti-nigrae Nordhagen 1937
Dg: Agrostis canina, Carex nigra, Potentilla erecta, Sphagnum teres. Většina společenstev 
svazu Caricion canescenti-nigrae je dále řazena k asociaci Caricetum nigrae, pouze jedno 
společenstvo zůstalo bez bližšího zařazení. To se vyskytuje v úzkém pruhu při břehu vodní 
nádrže v dílčím D a má charakter epilitorálu. Částečně je zastíněno náletovými dřevinami, 
dotováno je drobným přítokem a vodou z nádrže. V porostu dominuje rašeliník (Sphagnum 
teres), což je rašeliník tolerující větší obsah rozpuštěných minerálů. Není zde vyvinuta žádná 
rašelina, půdní horizont je velice nízký. Protože se jedná o mladé sukcesní stádium společen-
stva s nenasyceným druhovým spektrem rostoucím na stanovišti bez rašeliny a není zřejmý 
jeho následný vývoj, není společenstvo dále klasifikováno.

Asociace: RBC01 Caricetum nigrae Braun 1915
Dg: Carex nigra, Carex panicea, Eriophorum angustifolium. Společenstvo je charakterizová-
no stanovištěm s vysokou spodní vodou, často na přeplavovaných místech nebo v mělkých 
terénních depresích (snímky 37 až 42). Nejedná se však o typická rašeliniště, ale o stanoviště 
bez rašelinné půdy. Caricetum nigrae je zde představováno nejčastěji přítomností ostřice 
obecné (Carex nigra) ve významném zastoupení až v dominanci (viz snímky 39 a 42). Mís-
ty se vytvořily stabilizované rozsáhlejší porosty s větším druhovým spektrem. Na některých 
místech je společenstvo doprovodné či přechodné k rákosovým porostům, a to zejména 
na vysychavých a krustovatých plochách. Nezanedbatelný je výskyt suchopýru úzkolistého 
(Eriophorum angustifolium), který na některých stanovištích bývá monocenózní. Jedná se za-
vodněné deprese s mírně proudící vodou (viz snímek 40). Výskyt společenstva je soustředěn 
zejména do 2 dílčích celků – B a D.
Snímek 37: Mokřad navazující na litorál nádrže, 50°13'10" N, 12°38'43" E, 475 m n. m., 9 

m2 (3×3 m), 0 stupňů, 15. 7. 2011, E2 10 %, E1 90 %. E2: Salix aurita 2a. E1: Eriophorum 
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angustifolium 4, Carex panicea 1, Epilobium parviflorum 2a, Carex rostrata 2b, Cala-
magrostis epigejos +, Carex nigra +, Equisetum sp. +, Lemna minor +, Lycopus europae-
us +, Betula pendula juv. r. 

Snímek 38: Přeplavovaný mokřad, 50°13'37" N, 12°39'55" E, 480 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 1 
stupeň, J, 6. 9. 2011, E1 95 %. E1: Carex nigra 3, Epilobium parviflorum 1, Lysimachia vul-
garis 1, Cirsium palustre 1, Typha latifolia +, Epilobium hirsutum 1, Lycopus europaeus 1, 
Epilobium sp. 2a, Phragmites australis 1, Juncus effusus 1, Selinum carvifolia +. 

Snímek 39: Nezapojené zamokřené plochy ve svahu nad tůní, souřadnice, 50°13'12,5" N, 
12°38'41" E, 485 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 3 stupně, 15. 7. 2011, E1 95 %. E1: Carex nigra 4, 
Juncus conglomeratus 2a, Lysimachia vulgaris 2a, Tussilago farfara 2a, Calamagrostis 
epigejos 2m, Epilobium parviflorum 1, Agrostis stolonifera +, Typha latifolia +, Equise-
tum arvense +.

Snímek 40: Zazemněný mělký kanál, 50°13'12" N, 12°38'40" E, 484 m n. m., 10 m2 (3×3 m), 
2 stupně, J, 15. 7. 2011, E1 99 %. E1: Eriophorum angustifolium 5, Carex nigra +, Epilobi-
um parviflorum +, Equisetum fluviatile +, Galium sp. +, Juncus filiformis +, Lotus uligi-
nosus +.

Snímek 41: Přeplavovaný mokřad, 50°13'34" N, 12°39'43,5" E, 489 m n. m., 6 m2 (2×3 m), 2 
stupně, 3. 8. 2011, E1 60 %. E1: Calamagrostis epigejos 2b, Carex nigra 2a, Deschampsia 
cespitosa 1, Cirsium palustre +, Taraxacum sp. +, Tussilago farfara +, Carex panicea r.

Snímek 42: Litorální pásmo menší tůně, 50°13'36" N, 12°39'57" E, 478 m n. m., 9 m2 (3×3 
m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E1 100 %. E1: Carex nigra 4, Epilobium parviflorum 2a, Cirsium 
palustre 1, Epilobium hirsutum 1, Carex panicea +, Juncus conglomeratus +, Lycopus eu-
ropaeus +, Lysimachia vulgaris +.

Třída: TC Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973
Svaz: TCB Juncion gerardii Wendelberger 1943
Dg: Agrostis stolonifera, Inula britanica, Juncus compresus, Juncus gerardii, Lotus tenuis, 
Potentilla anserina, Tetragonolobus maritimus. U většiny zjištěných syntaxonů bylo mož-
né jejich přiřazení k dané asociaci. Pouze jedno společenstvo bylo velmi málo cenologicky 
nasyceno, přesto má charakter vlhkého slaniskového trávníku se sítinou Gerardovou (Jun-
cus geradii). Svaz Juncion gerardii se vyskytuje pouze v mokřadním celku B (viz snímky 43 
až 46). Nejzajímavější lokalitou je přeplavovaný epilitorál vodní nádrže Pavel v dílčím cel-
ku B (viz snímek 43). Stanoviště je tu nezapojené, mírně povrchově rozrušené, s minimální 
vrstvou půdy. Zde se nachází významné zastoupení ledence přímořského (Tetragonolobus 
maritimus), sítiny Gerardovy (Juncus gerardii), mochny husí (Potentilla anserina) i štírovní-
ku tenkolistého (Lotus tenuis) a společenstvo se vyvíjí k asociaci Loto tenuis-Potentiletum 
anserinae. 
Snímek 43: Epilitorál nádrže Pavel, 50°13'13" N, 12°38'46,5" E, 478 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 

0 stupňů, 15. 7. 2011, E2 5 %, E1 100 %. E0: 35 %, E2: Salix aurita 2m. E1: Tetragonolobus 
maritimus 3, Calamagrostis epigejos 2b, Juncus acutiflorus 2a, Equisetum arvense 2m, 
Juncus compresus 1, Juncus gerardii 1, Potentilla anserina 1, Agrostis stolonifera +, Be-
tula pendula juv. +, Cirsium palustre +, Eleocharis palustre +, Lotus tenuis +, Taraxacum 
sp. +, Tussilago farfara +, Inula britanica r, Plantago media r, Potentilla recta r.

Snímek 44: Epilitorál velké sezónně vysychající nádrže, 50°13'20,5" N, 12°38'45,5" E, 498 m 
n. m., 4 m2 (2×2 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E1 70 %. E1: Juncus conglomeratus 3, Juncus 
acutiflorus 2a, Juncus gerardii 2a, Calamagrostis epigejos 2m, Carex rostrata 2m, Triglo-
chin palustre 2m.
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Snímek 45: Přítok nádrže Pavel s krustovatým povrchem, 50°13'12,5" N, 12°38'45,5" E, 479 
m n. m., 9 m2 (3×3 m), 1 stupňů, JV, 3. 8. 2011, E1 30 %. E1: Agrostis stolonifera 2b, De-
schampsia cespitosa 1, Calamagrostis epigejos +, Festuca rubra +, Poa compresa +, Sci-
rpus sylvaticus +. Mentha sp. r.

Snímek 46: Štěrková cesta přeplavovaná vodou, 50°13'12,5" N, 12°38'43" E, 482 m n. m., 9 
m2 (3×3 m), 1 stupeň, J, E1 60 %. E1: Potentilla anserina 2b, Agrostis stolonifera 2a, Carex 
hirta 1, Juncus acutiflorus 1, Calamagrostis epigejos +, Juncus compresus +, Typha lati-
folia +, Centaurium pulchellum r.

Asociace: TCB02 Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973
Dg: Lotus tenuis, Juncus gerardii, Potentilla anserina, Tetragonolobus maritimus. Společen-
stvo s nezapojeným vegetačním povrchem v epilitorálu vodní nádrže Pavel (viz snímek 43). 
Štírovník tenkolistý (Lotus tenuis) a mochna husí (Potentilla anserina) patří k typickým dru-
hům. Vegetace při svých okrajích plynule přechází v nediferencovaná společenstva svazu 
Juncion gerardii.

Asociace: TCB03 Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii Vicherek 1962
Dg: Juncus compresus, Potentilla anserina. Stanoviště jsou často jen sezónně zamokřená, 
nejčastěji na jaře a v období dešťů, jinak v průběhu roku vysychají nebo se jejich zamokření 
výrazně snižuje. Plošně nejvýznamnější jsou porosty psinečku výběžkatého (Agrostis stolo-
nifera) na krustovatých rozlivných terasách toků, kdy psineček je mnohdy monocenózním 
druhem, rozvolněně zapojeným (viz snímek 45) a jako jediný je schopný přizpůsobit se rych-
lému nárůstu uhličitanových vrstev. Společenstvo je také vyvinuto na zatravněných cestách 
s mochnou husí (Potentilla anserina), kde podložím může být i navezený štěrk. V jednom 
případě, pod na jaře přetékajícím vodním kanálem, je společenstvo obohaceno výskytem 
zeměžluče spanilé (Centaurium pulchellum) (viz snímek 46).

Třída: TD Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Svaz: TDD Molinion caeruleae Koch 1926
Dg: Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, 
Succisa pratensis. Poměrně specifické a zřetelné společenstvo svazu Molinion caeruleae se 
nachází na slabě podmáčeném mírném svahu v dílčím celku A (viz snímek 47). Vegetace je 
značně zapojená a dominuje v ní bezkolenec modrý (Molinia caerulea) s výrazným zastoupe-
ním skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus), který poukazuje na buď degradační fázi asociace Scir-
petum sylvatici nebo naopak postupný vývoj k němu. Druhý segment s tímto syntaxonem se 
nachází v okolí drobné tůně a jeho klasifikace je hraniční se svazem Calthion palustris.
Snímek 47: Odlesněná plocha pod elektrovodem, 50°13'4,5" N, 12°38'34,5" E, 463 m n. m., 

16 m2 (4×4 m), 3 stupně, JJZ, 11. 8. 2011, E1 100 %. E1: Molinia caerulea 4, Scirpus syl-
vaticus 3, Lycopus europaeus 2m, Equisetum sp. +, Lysimachia vulgaris +, Sanguisorba 
officinalis +, Urtica dioica +.

Třída: TD Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Svaz: TDE Deschampsion cespitosae Horvatić 1930
Dg: žádné. Společenstvo je bez specifického projevu, není možné zvažovat žádnou z asocia-
cí. Převládají porosty metlice trsnaté (Deschampsia cespitosa), která však nevytváří souvislé 
porosty a v některých případech se jedná o litorální porosty (viz snímek 50). Jedná se o de-
gradované a ruderalizované porosty (viz snímek 48), jejich přiřazení je velmi komplikované. 
Interpretace k jiným syntaxonům je možná i reálná. Vyskytují se v nich jednak prvky rákosin, 
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jednak druhy slaniskových trávníků, častá je mochna husí (Potentilla anserina) (viz snímek 
49). Vzhledem k tomu, že je společenstvo vymezeno nejvíce po okraji rozsáhlého rákosové-
ho komplexu, lze předpokládat další drobné výskyty. Převládající výskyt se nachází v dílčím 
celku E. 
Snímek 48: Okraj terestrického rákosového porostu, 50°13'50,5" N, 12°40'13" E, 476 m n. m., 

10 m2 (2×5 m), 1 stupeň, JV, 6. 9. 2011, E1 50 %. E1: Elytrigia repens 3, Agrostis stolonife-
ra 1, Potentilla anserina +, Tussilago farfara +.

Snímek 49: Mokřad s rozvolněným malým přítokem, 50°13'8,5" N, 12°38'47" E, 475 m n. m., 
9 m2 (3×3 m), 1 stupňů, J, 11. 8. 2011, E1 100 %. E1: Deschampsia cespitosa 3, Phragmites 
australis 3, Tussilago farfara 2b, Potentilla anserina 2a, Equisetum arvense 2m, Agrostis 
stolonifera +, Epilobium sp. +, Glyceria fluitans +, Lycopus europaeus +. 

Snímek 50: Litorál rozsáhlejší nádrže, 50°13'49" N, 12°40'7" E, 481 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 
0 stupňů, 11. 8. 2011, E1 60 %, E1: Alopecurus aequalis 2b, Deschampsia cespitosa 2b, 
Juncus effusus 2a, Juncus acutiflorus 2m, Agrostis stolonifera 1, Poa compresa 1, Typha 
latifolia 1, Juncus articulatus +, Ranunculus repens r.

Třída: TD Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Svaz: TDF Calthion palustris Tüxen 1937
Dg: Scirpus sylvaticus. Vegetace náležící tomuto svazu patří k těžko tříditelné do podrobněj-
ších asociací (snímky 51 až 55). Důvodem je zastoupení druhů s širokou ekologickou ampli-
tudou, malé zastoupení diagnostických druhů a nízká míra stabilizace vycházející z toho, že 
se zde tato společenstva uplatňují jen jako náhradní na narušených plochách. 
Snímek 51: Nezapojené prameniště, 50°13'5" N, 12°38'39,5" E, 489 m n. m., 10 m2 (2×5 m), 

3 stupně, J, 15. 7. 2011, E1 100 %. E1: Equisetum palustre 5, Juncus articulatus 2b, Glyce-
ria fluitans 1, Sonchus arvensis +.

Snímek 52: Prameniště, 50°13'13" N, 12°38'56,5" E, 478 m n. m., 6 m2 (2×3 m), 3 stupně, J, 
15. 7. 2011, E0 1 %, E1 51 %, E2 1 %. E2: Salix aurita +. E1: Phragmites australis 1, Typha 
latifolia r, Equisetum palustre 1, Triglochin palustre 2b, Calamagrostis epigejos 2a, Jun-
cus acutiflorus 1, Tussilago farfara 2a, Epipactis palustris r.

Snímek 53: Zazemněná tůň, 50°13'20" N, 12°39'0" E, 502 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 0 stupňů, 3. 
8. 2011, E1 60 %. E1: Juncus effusus 4, Typha latifolia +, Epilobium sp. 1, Lysimachia vul-
garis +, Agrostis stolonifera +, Callitriche sp. +.

Snímek 54: Zamokřená terénní deprese, 50°13'44" N, 12°40'10" E, 475 m n. m., 9 m2 (3×3 
m), 0 stupňů, 11. 8. 2011, E1 75 %, E1: Juncus effusus 1, Phragmites australis +, Typha la-
tifolia 2a, Deschampsia cespitosa 2b, Epilobium sp. 1, Agrostis canina 2a, Equisetum ar-
vense +, Juncus conglomeratus 2b, Potentilla anserina +, Galium palustre +.

Snímek 55: Silně zamokřený svah, 50°13'5" N, 12°38'39,5" E, 465 m n. m., 9 m2 (3×3 m), 4 
stupně, J, 11. 8. 2011, E1 90 %. E1: Juncus effusus 3, Phragmites australis +, Typha latifolia 
1, Deschampsia cespitosa +, Juncus articulatus 1, Agrostis canina +, Cirsium palustre +, 
Equisetum arvense +, Lythrum salicaria 3, Lotus uliginosus 1, Potentilla recta +, Epilobi-
um ciliatum 1.

Asociace: TDF04 Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Oberdorfer 1957
Dg: Juncus acutiflorus. Syntaxon je vymezen pro vegetaci, ve které převažuje Juncus acuti-
florus doplňovaný sítinou smáčknutou (Juncus compresus) a psinečkem výběžkatým (Ag-
rostis stolonifera). Nachází se většinou v litorálních zónách nádrží, nejčastěji v jejich epili-
torálu nebo na narušovaných podmáčených plochách (viz snímek 57). Často je v kontaktu 



220 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY | PETR KRÁSA

s rákosovými porosty (viz snímek 56). Většina zjištěných segmentů tohoto společenstva se 
nachází v dílčím celku B, pouze jednou je zaznamenán v celku E.
Snímek 56: Narušovaná prameništní plocha, 50°13'50,5" N, 12°40'7,5" E, 482 m n. m., 4 m2 

(2×2 m), 2 stupně, J, 6. 9. 2011, E1 60 %. E1: Juncus acutiflorus 3, Phragmites australis 2b, 
Eleocharis palustris 1.

Snímek 57: Narušovaný zamokřený svah, 50°13'12,5" N, 12°38'41" E, 483 m n. m., 8 m2 (2×3 
m), 3 stupně, 11. 8. 2011, E1 65 %. E1: Juncus acutiflorus 3, Juncus compresus 2a, Agrostis 
stolonifera 2m, Calamagrostis epigejos 1, Tussilago farfara +.

Asociace: TDF08 Scirpetum sylvatici Ralski 1931
Dg: Scirpus sylvaticus. Scirpetum sylvatici je představováno vždy dominantním výskytem 
skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus) (viz snímek 60), v některých případech se jedná o men-
ší monocenózy, častěji je však vegetace ruderalizovaná (viz snímky 58 a 59), proniká do ní 
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Výskyt syntaxonu není hojný, omezen je jen na 6 
segmentů, a to v dílčím celku A, B a E. 
Snímek 58: Sušší lado, 50°13'11,5" N, 12°38'39" E, 483 m n. m., 16 m2 (4×4 m), 1 stupeň, J, 

15. 7. 2011, E1 90 %. E1: Calamagrostis epigejos 4, Lysimachia vulgaris 4, Scirpus sylvati-
cus 2b, Cirsium arvense +.

Snímek 59: Silněji zamokřené lado, 50°13'8" N, 12°38'28,5" E, 475 m n. m., 25 m2 (5×5 m), 
2 stupně, J, 15. 7. 2011, E1 100 %. E1: Calamagrostis epigejos 4, Scirpus sylvaticus 2b, Ly-
simachia vulgaris 2a, Juncus conglomeratus 1, Juncus effusus +, Epilobium hirsutum r.

Snímek 60: lado pod elektrovodem, 50°13'4" N, 12°38'35,5" E, 466 m n. m., 16 m2 (4×4 m), 
1 stupeň, 11. 8. 2011, E1 100 %. E1: Scirpus sylvaticus 5, Epilobium ciliatum 2a, Lysima-
chia vulgaris 1, Calamagrostis epigejos +, Lotus uliginosus +, Sanguisorba officinalis +, 
Deschampsia cespitosa r, Equisetum arvense r, Typha latifolia r.

Třída: Alnetea glutinosae Br .-Bl . et Tüxen 1943
Svaz: Alnion glutinosae Malcuit 1929
Dg: Alnus glutinosa. Vzhledem k charakteru druhového složení se jedná o nepříliš zřejmou 
a špatně rozlišitelnou jednotku vyskytující se na dvoučích plochách v celku A a B. Plošně vý-
znamnější segment se nachází na mírném svahu s vlhkou až zamokřenou půdou (viz snímek 
61). Stromové patro je rozvolněné s olší lepkavou (Alnus glutinosa), keřové s krušinou olšo-
vou (Frangula alnus), v bylinném patře se často objevuje vrbina obecná (Lysimachia vulga-
ris), ale také bezkolenec modrý (Molinia caerulea). 
Snímek 61: Rozvolněný starší nálet, 50°13'8" N, 12°38'26,5" E, 483 m n. m., 16 m2 (4×4 m), 

3 stupně, 15. 7. 2011, E3 25 %, E2 15 %, E1 90 %, E3: Alnus glutinosa 2a, Betula pendula 
2a, Populus tremula 2a, E2: Salix caprea 2m, Frangula alnus 1. E1: Molinia caerulea 5, Ly-
simachia vulgaris 2a, Calamagrostis epigejos 2m, Deschampsia cespitosa +, Epilobium 
sp. +, Equisetum sylvaticum +.

Třída: Alnetea glutinosae Br .-Bl . et Tüxen 1943
Svaz: Salicion cinereae Th . Müller et Görs ex Passarge 1961
Dg: Carex rostrata, Salix aurita, Salix cinerea, Lycopus europaeus, Phragmites australis. Vět-
šinou plošně nevelké až drobné biotopy s mokřadními vrbinami (snímky 62 až 64). Vyskytují 
se kolem tůní (viz snímek 64) či podél vodních kanálů (viz snímek 63). V keřovém patře je 
určují střídavě vrba ušatá (Salix aurita) a vrba popelavá (Salix cinerea). Bylinné patro bývá 
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bohatší. Někdy se objevuje jako rozvolněná součást jiných mokřadních společenstev a není 
vylišeno. Salicion cinereae se vyskytuje se v celcích B, C a D.
Snímek 62: Vrbiny v ploše mezi 2 tůněmi, 50°13'35" N, 12°39'56,5" E, 477 m n. m., 8 m2 

(2×4 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E2 30 %, E1 40 %. E2: Betula pendula 2a, Salix aurita 2b. E1: 
Selinum carvifolia 3, Cirsium palustre 2a, Juncus effusus 2a, Tussilago farfara 1, Equise-
tum arvense +, Lotus uliginosus +, Lysimachia vulgaris +, Potentilla erecta +, Tanacetum 
vulgare +.

Snímek 63: Mladší nálet v linii toku, 50°13'35" N, 12°39'52" E, 480 m n. m., 10 m2 (2×5 m), 
2 stupňů, JV, 3. 8. 2011, E2 50 %, E1 60 %, E0 40 %, E2: Salix cinerea 3, E1: Calamagrostis 
epigejos 3, Selinum carvifolia 3, Juncus effusus 2a, Lotus uliginosus 2a, Carex nigra 1, 
Juncus conglomeratus 1, Lysimachia vulgaris 1, Epilobium sp. +, Galium uliginosum +, 
Lycopus europaeus +.

Snímek 64: Zamokřená plocha s vrbinami u menší tůně, 50°13'35,5" N, 12°39'57" E, 477 m 
n. m., 25 m2 (5×5 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E2 90 %, E1 35 %, E0 15 %. E2: Salix aurita 4. 
E1: Carex nigra 2a, Phragmites australis 2a, Lysimachia vulgaris 2m, Epilobium sp. 1, Ca-
lamagrostis epigejos +, Epilobium hirsutum 1, Equisetum arvense +, Lycopus europaeus 
+, Molinia caerulea +, Selinum carvifolia +, Typha latifolia +, Angelica sylvestris r.

Třída: Querco-Fagetea Br .-Bl . et Vlieger in Vlieger 1937
Svaz: Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallich 1928
Dg: Alnus glutinosa, Deschampsia cespitosa, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica. Toto spo-
lečenstvo zastupuje především olšina v dílčím celku A, v místě kde výsypkové vody opouští 
zájmové území. Jedná se o rozsáhlejší vzrostlou olšinu diferencovanou jednak stromovým 
patrem, ale i vlhkostními poměry (viz snímek 65). Střídají se sušší místa s ostřicí třeslicovitou 
(Carex brizoides) s pramennými plochami s blatouchem bahenním (Caltha palustris) nebo 
skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). Část biotopu je značně ruderalizovaná. Menší plocha se 
pak vylišuje ještě v celku B.
Snímek 65: Rozvolněná olšina v mělkém údolí, 50°13'3" N, 12°38'31,5" E, 460 m n. m., 25 

m2 (5×5 m), 2 stupně, J, 11. 8. 2011, E3 40 %, E2 10 %, E1 60 %. E3: Alnus glutinosa 3. E2: 
Alnus glutinosa 1, Crataegus sp. 1, Frangula alnus +, Sambucus nigra +. E1: Carex brizo-
ides 3, Scirpus sylvaticus 2b, Urtica dioica 2a, Rubus fruticosus 1, Athyrium filix-femina +, 
Caltha palustris +, Equisetum sylvaticum +, Lysimachia vulgaris +.

Třída: Quercetea robori-petraeae Br .-Bl . et Tüxen 1943
Svaz: Genisto germanicae-Quercion Neuhäsl et Neuhäslová-Novotná 1967
Dg: Betula pendula, Deschampsia cespitosa .

Asociace: Molinio arundinaceae-Quercetum Neuhäsl et Neuhäslová-Novotná 1967
Jediné zastoupení společenstva navazuje na sousední olšinu olší šedou (Alnion incanae). 
Významná je přítomnost dubu letního (Quercus robur) a břízy bělokoré (Betula pendula) 
v keřovém i stromovém patře, v bylinném patře pak metlice trsnaté (Deschamsia cespitosa) 
a bezkolence modrého (Molinia caerulea) (viz snímek 66).
Snímek 66: Rozvolněný vlhký les na pramenných místech, 50°13'3,5" N, 12°38'33,5" E, 463 

m n. m., 25 m2 (5×5 m), 2 stupně, J, 11. 8. 2011, E3 40 %, E2 60 %, E1 75 %. E3: Betula 
pendula 2b, Quercus robur 2b. E2: Salix aurita 2a, Salix cinerea 2a, Quercus robur 2a, 
Frangula alnus 2m, Betula pendula 1. E1: Scirpus sylvaticus 3, Equisetum sylvaticum 2a, 
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Molinia caerulea 2a, Deschampsia cespitosa 2m, Lysimachia vulgaris 1, Glyceria fluitans 
1, Agrostis stolonifera +, Juncus effusus +.

Třída: Vaccinio-Piceetea Br .-Bl . in Braun-Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939
Svaz: Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen 1955
Dg: Frangula alnus, Molinia caerulea.

Asociace: Betuletum pubescentis Tüxen 1937
Zajímavá lesní formace se objevuje na pomezí velmi vlhkých otevřených krustovaných ploch 
a značně bahnitých ploch s výrazným zastoupením rozpuštěných uhličitanů. Stromové patro 
je značně proměnlivé jak v druhovém složení, tak svou věkovitostí, značné zastoupení má 
mrtvé dřevo. Místy se objevují silně vlhká místa a deprese. Pestré je bylinné patro (viz sní-
mek 67), velké zastoupení má ostřice obecná (Carex nigra), přeslička bahenní (Equisetum 
palustre), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), mohou se objevovat rašeliníky (Sphagnum 
ssp.). Toto společenstvo se vyskytuje ve větším porostu na dílčí ploše C a v menším porostu 
na ploše D, kde je půda sice zavodněná, ale tvoří se výrazné pěnovcové krusty a převládá 
mrtvé dřevo břízy bělokoré (Betula pendula) (viz snímek 68). Výrazná je zde také přítomnost 
rákosu obecného (Phragmites australis) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Snímek 67: zamokřený rozvolněný podmáčený vzrostlý les, 50°13'17,5" N, 12°39'8,5" E, 487 

m n. m., 25 m2 (5×5 m), 0 stupňů, 3. 8. 2011, E3 35 %, E2 25 %, E1 90 %. E3: Betula pen-
dula 2b, Populus tremula 2b, Pinus sylvestris 1. E2: Frangula alnus 2b. E1: Equisetum pa-
lustre 4, Carex nigra 2a, Molinia caerulea 2a, Deschampsia cespitosa 1, Festuca arun-
dinacea 1, Holcus lanatus 1, Agrostis stolonifera +, Lycopus europaeus +, Lysimachia 
vulgaris 1.

Snímek 68: Rozvolněný, zčásti mrtvý, les s protékajícími potůčky, 50°13'39,5" N, 12°39'52,5" 
E, 484 m n. m., 25 m2 (5×5 m), 1 stupňů, J, 3. 8. 2011, E3 5 %, E2 5 %, E1 90 %. E3: Be-
tula pendula 1. E2: Frangula alnus 1. E1: Calamagrostis epigejos 4, Carex nigra 2a, De-
schampsia cespitosa 2a, Cirsium palustre 1, Lysimachia vulgaris 1, Phragmiteas australis 
1, Epilobium sp. +, Equisetum arvense +, Equisetum palustre +.

Společenstvo s Bolboschoenus maritimus – bez fytocenologického zařazení
Nachází se v litorálu jedné z větších tůní a místy je přeplavováno vodou. Je tvořeno pou-
ze dvěma taxony, a to kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus maritimus s. l.) a sítinou 
článkovanou (Juncus articulatus) (viz snímek 69). Směrem do hlubší vody kamyšníku ubývá 
a přibývá ostřice zobánkaté (Carex rostrata) a je tak společenstvo střídáno vegetací Equiseto 
fluviatilis-Caricetum rostratae. Zařazení k některým syntaxonům (např. svazu Meliloto denta-
ti-Bolboschoenion maritimi heJný et vichereK ex oťahelová et valachovič in valachovič 2001) je 
vzhledem k nepůvodnímu výskytu kamyšníku velmi problematické.
Snímek 69: Litorál nádrže Pavel, 50°13'13" N, 12°38'46,5" E, 479 m n. m., 4 m2 (2×2 m), 

0 stupňů, 15. 7. 2011, E1 40 %. E1: Bolboschoenus maritimus 3, Juncus articulatus 2m.

Společenstvo s Puccinelia distans a Potentilla anserina – bez fytocenologického 
zařazení
Tyto formace bez diagnostických druhů známých společenstev jsou charakterizována chu-
dým druhovým spektrem. Jsou k nim řazeny porosty na slaných půdách s výskytem Puccine-
lia distans a Potentilla anserina. Většinou se jedná o rozvolněné porosty s pokryvností by-
linného patra něco málo přes 50 %, mnohdy, respektive sezónně, jsou přeplavována vodou 
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(viz snímek 70). Půda je silně zasolená, často vytváří zpevněnou povrchovou krustu. Hranice 
společenstva jsou vzhledem k absenci mnohých taxonů špatně vymezitelné, často do spo-
lečenstva proniká rákos obecný (Phragmites australis) z okolních ploch, kde je velmi hojný 
a dobře se výběžkatě šíří. Proto by bylo možné zvažovat přiřazení ke společenstvu Phragmi-
tetum australis. Vzhledem k absenci dalších halofytů a druhové nenasycenosti se s největší 
pravděpodobností nejedná o společenstvo blízké svazu Puccinellion limosae. Výskyt této 
formace je soustředěn pouze do dílčího celku E. 
Snímek 70: Sezónně přeplavovaný vnější lem rákosového porostu, 50°13'50" N, 12°40'14" 

E, 475 m n. m., 15 m2 (3×5 m), 1 stupeň, VJV, 6. 9. 2011, E1 60 %. E1: Elytrigia repens 3, 
Calamagrostis epigejos 2a, Agrostis stolonifera 1, Phragmites australis 1, Hordeum juba-
tum +, Potentilla anserina +, Puccinellia distans +, Tussilago farfara +.

VEGETAČNÍ VÝZNAM ÚZEMÍ

Velká část zaznamenané mokřadní vegetace sice podléhá sukcesním procesům, ale vzhle-
dem k mnohdy extrémnímu charakteru stanoviště (absence půdy, oligotrofie, zvýšené pH, 
přítomnost minerálů a solí, aj.) lze tyto procesy považovat za značně pomalé. Poukazuje na 
to stále nezapojený vegetační kryt stejně jako překvapivá absence vodních makrofyt ve velké 
části vodních nádrží s průzračnou vodou. Naopak některé vegetační souvislosti jsou natolik 
překvapivé, že lze o území přemýšlet jako o území významných mokřadů, což je v souladu 
se zařazením lokality v katalogu Mokřady České republiky (chytil et al. 1999) mezi mokřady 
regionálního významu s názvem „Mokřady v důlním území u Sokolova R.SO.03“.

Následující vegetační celky představují dle subjektivního pohledu autora jedny z nejvý-
znamnějších specifik zdejší mokřadní vegetace.

Rozsáhlý výskyt svazu Charion globularis 
Hojný výskyt vegetace porožnatek je podmíněn antropogenním původem území, které vy-
tváří podmínky pro přítomnost oligotrofní a vápenaté vody s vyšším podílem solí a uhličita-
nů. Tím, že se zde parožnatky vyskytují 15 a více let po ukončení antropogenních zásahů, lze 
předpokládat stabilní kvalitativní charakter vody, který je určující pro případné změny. Che-
mické složení vody a její neeutrofní charakter blokuje osídlení jinými, konkurenčně zdatnými 
druhy rostlin.

Přestože vegetace parožnatek na území ČR nepatří mezi zrovna prozkoumané, existu-
jí základní představy o jejím výskytu a ohrožení (caisová & GabKa 2009, chytrý 2011). Podle 
zmíněných podkladů podkrušnohorské území s lomy a výsypkami rozhodně nepatří mezi 
parožnatkové lokality. caisová & GabKa (2009) uvádí z oblasti Velké podkrušnohorské výsypky 
ojedinělý výskyt Chara contraria, častěji Chara globularis a Chara vulgaris. Vedle parožna-
tek je uváděna ještě Nitella flexilis z lokality vodní nádrže Jiří (O. sKácelová in caisová & GabKa 
2009). Výskyt parožnatek zjištěný v rámci této práce je natolik početný a významný, že lze lo-
kalitu paty Velké podkrušnohorské výsypky a pravděpodobně i další části výsypky považovat 
za území se zvýšeným významem z hlediska výskytu svazu Charion globularis. Minimálně 
třetina lokalit s výskytem Chara spp. měla pokryvnost parožnatek více jak 75 % pokryvnos-
ti vodní plochy, což rydlo & vydrová (2011) považují za příznivý stav. Lze uvažovat, že výskyt 
parožnatek, podložený případným důkladným monitoringem, by byl dostatečným důvodem 
pro vymezení evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000 pro habitat Hard oli-
go-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. – Tvrdé oligo-mezotrofní vody 
s bentickou vegetací parožnatek.
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Phragmition australis jako specifické sukcesní stádium
Jedním z nejvíce zastoupených společenstev je svaz Phragmition australis. Zastupují ho 
především asociace Phragmitetum australis a Typhetum latifoliae. Většinou se jedná o vege-
taci s dominantními diagnostickýcmi druhy. Přestože má většina společenstev tohoto svazu 
optimum v eutrofních stanovištích (Šumberová 2011), zde jsou reprezentována neeutrofními 
porosty. Lze konstatovat, že porosty rákosu obecného (Phragmites australis) určují základní 
charakter mokřadní vegetace zejména ve východní části sledovaného území, kde vytvářejí 
plošně rozsáhlé porosty. Tyto porosty jsou charakteristické téměř monocenózami rákosu, ať 
už ve vodním prostředí, nebo daleko více terestrickými formacemi na přeplavovaných krusto-
vatých plochách. Přestože by takto strukturované porosty s velkým množstvím stařiny mohly 
být jinde považovány za prostředí degradující, zde vytvářejí žádoucí náhradní společenstva 
na narušených půdách a za tímto účelem sem byl rákos také na určité lokality vysazován. Rá-
kos obecný (Phragmites australis) jako jeden z mála druhů se zde dokáže díky schopnostem 
rychlého osídlení nového místa pomocí výběžků udržet na přeplavovaných plochách, na 
kterých rychle přibývá inkrustující pevná povrchová vrstva. Právě tímto je zde porostům aso-
ciace Phragmition australis zajištěna dlouhodobá existence. Vzhledem k tomu, že se Phrag-
mites australis téměř nevyskytuje mimo lokality s pěnovcovým povrchem nebo alespoň 
mírně inkrustujícím substrátem, lze předpokládat vazbu rákosu na charakter substrátu. Po-
kud by nedocházelo ke srážení pěnovcového povrchu, sukcese by se na lokalitě vyvíjela 
pravděpodobně jiným směrem.

Společenstva odolávající nárůstu pěnovcových povrchů
Na mnoha místech s proudící vodou nebo tam, kde dochází k sezónnímu přeplavování 
povrchu vodou, která je obohacená výraznou koncentrací uhličitanů, dochází k vysrážení 
uhličitanů do povrchových krust. Nárůst pěnovců bývá natolik výrazný a rychlý, že přítomné 
rostliny nejsou schopny svojí stavbou a růstem reagovat na rychlost nárůstu pěnovcové vrst-
vy. Zdá se, že tomuto procesu nejlépe odolávají výběžky šířící se druhy, kterými jsou zde rá-
kos obecný (Phragmites australis) a psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera). Oba druhy 
dokáží v rámci průběžného navyšování pěnovců neustále osidlovat tatáž stanoviště. Psineček 
výběžkatý (Agrostis stolonifera) se uplatňuje spíše v plochách stabilněji přeplavovaných 
(opakovaně zejména v dílčí ploše B), kdežto rákos obecný (Phragmites australis) takto osid-
luje místa sezónního přeplavování a jeho porost tak má spíše terestrický charakter. V těchto 
stanovištích jej občas doprovází mochna husí (Potentilla anserina) nebo v některých místech 
dokonce ostřice obecná (Carex nigra).

Na některých místech pěncovcových lokalit se vyskytují také druhově bohatší společen-
stva svazu Caricion davallianae. Tento svaz v převodu na biotopy pomocí Katalogu biotopů 
(chytrý et al. 2010) odpovídá Lučním pěnovcovým prameništím (R1.1), které patří mezi prio-
ritní stanoviště v rámci soustavy Natura 2000.

Slaniska, regionálně nepůvodní druhy a společenstva
Jedním ze specifik zdejšího prostředí je jeho subhalofytní a halofytní charakter způsobený 
přítomností zvýšených obsahů solí v průsakových vodách. Ovlivnění mokřadního prostředí je 
natolik významné a rozsáhlé, že formuje a ovlivňuje podstatnou část mokřadního povrchu. 
Vznikají tak v širokém regionu ojedinělé lokality a biotopy, kdy nejbližší jsou v oblasti NPR 
Soos a na Žatecku (chytrý et al. 2010). Vzhledem k extrémnímu chemismu a chemické stabi-
litě vývěrových vod lze předpokládat jejich dlouhodobou existenci.

Právě toto slaniskové prostředí je spojeno s cílenými transfery nepůvodních rostlin, které 
daly za vznik zde nepůvodním společenstvům. Předpokladem pro jejich existenci je vhodné 



225VEGETACE MOKŘADŮ JIŽNÍHO OBVODU VELKÉ PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY

prostředí, které je zde zajištěno právě již zmíněným vysokým obsahem solí, přítomností vá-
penatých složek umožňujících vznik pěnovcových mokřadů a díky extrémnímu prostředí také 
nízkou druhovou konkurencí. Jedná se zejména o transfery subhalofytní vegetace jako např. 
sítina Gerardova (Juncus gerardii), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus) nebo le-
denec přímořský (Tetragonolobus maritimus) a štírovník tenkolistý (Lotus tenuis) dovezené 
z jihomoravské slaniskové lokality. Tyto přenesené rostliny se na nových místech uchytily, 
jejich populace jsou mnohdy stabilní, množí se a vytvářejí tak semennou banku. Díky tomu-
to zásahu zde mají možnost vzniknout společenstva regionálně nepůvodní. A to bez ohledu 
na to, zda-li je to dobře či nikoli. Není zřejmé, jestli se zde subhalofytní vegetace izolovaně 
nevyskytovala v dřívějších dobách, dávno před průmyslovou revolucí a zdali by halofyty úze-
mí postupně nekolonizavaly samovolně. Tuto úvahu může podporovat existence slaniskové 
vegetace nedalekého Soosu nebo vzdálenějších lokalit na Chomutovsku, Mostecku, Lounsku 
a obecně v Dolním Poohří, jak uvádění např. sádlo & storch (2000), sádlo (2010) a Prach et al. 
(2009) a schopnost dálkového šíření rostlin.

Společenstva slatiništního charakteru a přítomnost Carex nigra
Přestože zde chybí rašelinná půda, jsou zde v náznacích a základu vyvinuta druhově chu-
dá společenstva slatinišť a přechodových rašelinišť většinou s minimálním diagnostickým 
zastoupením a bez výrazného mechového patra. Vegetace se vyvíjí na antropogenní půdě 
imitující minerální půdy. Jako podpůrný důvod vzniku je možné uvažovat celkový nedosta-
tek živin, zejména fosforu a dusíku, přítomností uhličitanů a dotací vody obohacené minerá-
ly. V těchto stanovištích je častá ostřice obecná (Carex nigra), která se uplatňuje v zapo-
jených společenstvech Caricetum nigrae, a také na plochách chudých na vegetaci, někdy na 
pěnovcových krustách, kde roste v izolovanosti bez dalších rostlin. Právě na těchto plochách 
se překvapivě chová jako druh primární sukcese.

Sítinová vegetace na narušených plochách
Poměrně velká část mokřadních ploch není vegetačně dokonale zapojená, pravděpodobně 
v návaznosti na stále chybějící či nedostatečnou vrstvu půdy. Tato stanoviště se objevují buď 
na volných plochách, nebo v epilitorálech některých vodních prvků a odpovídají biotopům 
Vegetace vlhkých narušovaných půd (chytrý et al. 2010, Grulich 2011). Nejčastěji jsou zastou-
peny druhy sítin jako sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) a sítina článkovaná (Juncus arti-
culatus) někdy je doplňuje mochna husí (Potentilla anserina).
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ZÁVĚR

Mokřadní vegetace se na obvodu Velké podkrušnohorské výsypky vyvíjí téměř 20 let. Je zá-
vislá na biotopech vytvořených při vodních vývěrech a pramenech na svazích a patě výsypky 
a na ně navazujících vodních prvcích, jako jsou tůně, toky a sezónně přeplavované plochy. 
Část vhodných biotopů v 90. letech 20. století vytvářel člověk za účelem podpory tvorby 
nových mokřadních biotopů a některé z nich podpořil i záchrannými transfery vybraných 
rostlinných druhů a části vegetace z lokalit těžbou uhlí zanikajících (např. nedaleké tzv. Pinky, 
Pinkoviště). 

Chemické složení průsakových vod vykazuje zvýšený obsah a solí, díky čemuž zde byly 
prováděny pokusné transfery slanomilné vegetace z blízkých (NPR Soos) i vzdálených (Sed-
lec u Nesytu) slanisek. Byly zde prováděny i pokusy o výsadbu dalších vodních makrofyt, na-
příklad ze záchranných kultur Botanického ústavu v Třeboni. Některé z takto transferovaných 
rostlin se ujaly a vytváří prosperující společenstva. Převažující lokalizace významných taxonů 
a syntaxonů do dvou dílčích celků B a D ukazuje na skutečnost, že podpora v tvorbě mokřad-
ního prostředí a cílené transfery rostlin a společenstev přispěly k druhové rozmanitosti. Pro-
blematika vyhodnocení a úspěšnosti transferů je dosti obsáhlá a bylo by vhodno ji věnovat 
samostaný příspěvek, ke kterému má autor dostatek dílčích podkladů. 

V rámci základního průzkumu mokřadní vegetace vymezeného území byly pořízeny ve-
getační mapy se zaznamenanými rostlinnými společenstvy řazenými do fytocenologických 
svazů a asociací. Celkem bylo zjištěno 24 asociací 19 svazů. Z výsledných přehledů vyplývá 
plošná i početní dominance svazu Phragmition australis s asociacemi Phragmitetum aus-
tralis a Typhetum latifoliae, početní subdominance svazu Eleocharito palustris-Sagittarion 
sagittifoliae s asociací Eleocharietum palustris. Mezi v území nepůvodní společenstva, přes-
to zajímavá, patří Juncion gerardii a Loto tenuis-Potentilletum anserinae. Většina syntaxonů 
však není dostatečně druhově nasycená, časté jsou monocenózy či společenstva jen o ně-
kolika druzích, což je dané poměrně krátkou dobou existence, ale také specifickým chemic-
kým prostředím. Právě chemismus výsypkových vod umožňuje uplatňovat se zde netypic-
kým společenstvům, jako např. svazu Juncion gerardii nebo v četných oligotrofních vodách 
Charion globularis.

Chemické vlastnosti vod tu vytvářejí opravdu nezvyklé prostředí. Srážením uhličitanů zde 
vznikají pěnovcové mokřady s typickým zpevněným povrchem, který díky jeho rychlému ná-
růstu není schopna osidlovat většina mokřadních druhů rostlin. Daří se to jen několika dru-
hům, jako rákosu obecnému (Phragmites australis) nebo psinečku výběžkatému (Agrostis 
stolonifera).

Mezi nejčetnější rostlinné druhy patří rákos obecný (Phragmites australis), který se zde 
chová jako velice přizpůsobivý druh osidlující nejen okrajové mělčí i hluboké litorály sto-
jatých vod, ale v terestrických formách také pěnovcové zpevněné povrchy, kde nemá kon-
kurenci v ostatních druzích. V epilitorálech a na vlhkých narušovaných plochách nacháze-
jících se v okolí vodních nádrží, ale také na nezapojených plochách s nevyvinutou půdou 
se četně uplatňují sítiny: sítina článkovaná (Juncus articulatus) a sítina ostrokvětá (Juncus 
acutiflorus). 

Specifické jsou výskyty v regionu nepůvodních druhů subhalofytní vegetace jako jsou 
sítina Gerardova (Juncus gerardii), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus) nebo 
oman britský (Inula britanica). Většina z nich je soustředěna do litorálu jedné větší umělé 
vodní nádrže zvané Pavel. Překvapivé jsou bohaté populace bařičky bahenní (Triglochin pa-
lustre), ale i výskyty některých dalších rostlin jako zeměžluče spanilé (Centaurium pulche-
llum) nebo početné populace parožnatek (Chara ssp.).
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Porovnání druhového složení a lokalizace jednotlivých syntaxonů ukázaly významnější sou-
středění vybraných druhů a skupin do oblastí, které byly na začátku 90. let podpořeny tvor-
bou mokřadů a cílenými transfery. Právě v těchto oblastech se nacházejí centra místní rost-
linné diverzity. Protože však dochází k postupnému zazemňování drobných tůní a depresí 
a také k významné sukcesi dřevin, která dnes zastiňuje mnoho původně otevřených bioto-
pů, je v nejcennějších místech žádoucí provádět jednoduchá managementová opatření pod-
porující jednotlivé biotopy a opětovný rozvoj mokřadní vegetace spočívající v odstraňování 
dřevinných náletů a obnově drobných tůní. V případě absence podpůrného managementu 
dojde pravděpodobně k zániku některých mokřadních biotopů a k převaze dřevinného patra 
nad otevřenými biotopy nesoucími vyšší druhovou pestrost.

LITERATURA

barKman J. J., doinG h. & seGal s. (1964): Kritische bemerkungen und Vorschläge zur quantita-
tiven Vegetationsanalyse. – Acta Botanica Neerlandica, Amsterdam, 13: 394–419.

caisová l. & GabKa m. (2009): Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: 
taxonomy, autecology and distribution. – Fottea 9/1: 1–43.

demeK J. & macKovčin P. [eds] (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Agentura ochra-
ny přírody a krajiny ČR, Praha, 580 p.

dimitrovsKý K. (2001): Tvorba krajiny na Sokolovsku. – Sokolovská uhelná, a.s., Praha, 192 p.

frouz J., PöPPerl J., PřiKryl i. & Štrudl J. (2007): Tvorba nové krajiny na Sokolovsku. – Sokolov-
ská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov, 26 p.

frouz J., Prach K., Pižl v., háněl l., starý J., taJovsKý K., materna J., balíK v., KalčíK J. & řehoun-
Ková K. (2008): Interactions between soil development, vegetation and soil fauna du-
ring spontaneous succession in post mining sites. – European Journal of Soil Biology 44: 
109–122.

Grulich v. (2011): Vegetace vlhkých narušených půd. – In: lustyK P. [ed.], Příručka hodnocení 
biotopů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 220–221.

hezina t., Pecharová e., ProcházKa J., Kallistová i. & Pechar l. (1999): Obnova biotopů s cílem 
ovlivnění kvality odtékající vody. – online: http://www2.zf.jcu.cz/public/departments/
lae/text/1999/99Z_dpz.pdf, 16 p. [cit.: 6. 7. 2011].

husáK Š. (1993): Analýza flóry a vegetace výsypek Palivového kombinátu Vřesová. – Ms., 15 p. 
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Třeboň].

chytil J., haKrová P., hudec K., husáK Š., Jandová J. & Pellantová J. [eds] (1999): Mokřady České 
republiky. Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. – Český ramsarský vý-
bor, Mikulov, 328 p.

chytrý m. [ed.] (2010): Vegetace České republiky. 3, Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, 
Praha, 828 p.

chytrý m. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. 3, Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, 
Praha, p. 391–394.

chytrý m., Kučera t., Kočí m., Grulich v. & lustyK P. [eds] (2010): Katalog biotopů České repub-
liky. Ed. 2. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 446 p.

Korandová m. (2001): Stav chemických parametrů povrchových vod vybrané části území Pod-
krušnohorské výsypky na Sokolovsku. – Ms., 42 p. [Bakalářská práce; depon. in: Zeměděl-
ská fakulta JČU České Budějovice].



228 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY | PETR KRÁSA

Krása P. (2011): Záhadné nálezy prustky obecné. – Arnika, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Láz-
ně, 2/2011: 28–29.

Krása P. (2012): Mokřadní vegetace jihovýchodní části Velké podkrušnohorské výsypky. – 
Ms., 69 p. [Diplomová práce; depon in: Fakulta životního prostředí ČZU Praha, 69 p., 
mapy, tabulky].

Kubát K., hrouda l., chrteK J. jun., KaPlan z., Kirschner J. & ŠtěPáneK J. [eds] (2002): Klíč ke kvě-
teně České republiky. – Academia, Praha, 928 p.

matouŠů a. (2010): Obnova druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách. – Ms., 62 p. 
[Diplomová práce; depon in: Přírodovědecká fakulta JČU, České Budějovice].

moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. – Academia, Praha, 404 p.

moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vydání. 
– Severočeskou přírodou, Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích, Severočeská po-
bočka ČBS v Ústí n. L., BÚ v Průhonicích, Litoměřice, 206 p.

Pecharová e., wotavová K. & sýKorová z. (2001): Perspektiva vegetace výsypkových lokalit So-
kolovska. – 16 p., online: http://www2.zf.jcu.cz/public/departments/lae/text/2000/5ve-
getaceSU.pdf [cit.: 1. 7. 2011].

Prach K. et al. (2009): Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. – 
Živa 2/2009: 68–72.

ProcházKa f. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–146.

PřiKryl i. (2003): Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí. – Hnědé uhlí, Most, 94–99.

PřiKryl i. (2006): Vody vznikající v Podkrušnohoří v souvislosti s těžbou nerostů. – In: Sbor-
ník příspěvků XIV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej 
spoločnosti, Nečtiny, 26.–30. června 2006, p. 64–65.

PřiKryl i. & faina r. (1995): Posouzení možnosti vytvoření ekosystému na výsypkách Sokolov-
ské uhelné a.s. srovnatelného svou biologickou hodnotou s ekosystémem předpolí lomů 
východní oblasti. – Ms., 11 p. [Depon. in: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 
Vodňany].

PřiKryl i. & Pecharová e. (?): Návrh mokřadů v patě výsypky Pastviny – Vintířov. – Ms, 20 p. 
[Depon in: Muzeum Sokolov, Sokolov]

rubín J., balatKa b. et al. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, Praha, 
385 p.

rydlo J. & vydrová a. (2011): Vegetace parožnatek. – In: lustyK P. [ed.]: Příručka hodnocení 
biotopů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 44–45.

sádlo J. (2010): Slaniska. – In: chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & lustyK P. [eds]: Ka-
talog biotopů České republiky. Ed. 2., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 
240–242.

sádlo J. & storch d. (2000): Biologie krajiny. Biotopy České republiky. – Vesmír, Praha, 96 p.

sKácelová o. (2006): Osídlení nově vzniklých biotopů na výsypce Sokolovského uhelného 
revíru sinicemi a řasami. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, Materiály 21: 
141–150.

Šumberová K. (2011): Phragmition australis. – In. chytrý M. [ed.] (2011): Vegetace České re-
publiky. 3, Vodní a mokřadní vegetace, Academia, Praha, p. 391–394.



229VEGETACE MOKŘADŮ JIŽNÍHO OBVODU VELKÉ PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY

SUMMARY

Vegetation of the wetlands at the southern border of the disposal site Velká 
podkrušnohorská výsypka
Petr Krása

Disposal site “Velká podkrušnohorská výsypka”, formed as the overburden of the mining, is situ-
ated at the foothills of Krušné hory Mts. and represents a new and important formation in the 
landscape of the Sokolov Brown Coal Basin.

Since 1990s, several plant communities have arisen here during the controlled reclamation 
and natural succession process. Part of these communities is connected to the soaks of the water 
rising through the lower layers of the disposal site. Wetland area represented by springs, small 
streams, flooded depressions, artificial water reservoirs and washed soils is situated at the south 
and south-east edge of the disposal site. Specific chemical characteristics of the environment, 
like oligotrophy, high content of carbonates and salts and other abiotic factors have created the 
specific habitats like salt marshes, tufa deposits or long-term oligotrophic reservoirs with wetland 
vegetation. Since the wetlands and their vegetation at the locality have not been systematically 
documented during the past 20 years of its existence, the aim of present study is to bring the ba-
sic characteristics and description of the wetland vegetation with the emphasis on syntaxonomi-
cal classification and to create a vegetation map.

At the locality were recorded 24 associations of 19 alliances. Results of the study show the 
spatial and numerical dominance of the alliance Phragmition australis with associations of Phrag-
mitetum australis and Typhetum latifoliae. Numerical subdominance of the alliance Eleocharito 

Obr. 7: Ukázka jedné z výstřelek v dílčí ploše D. Foto autor.
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palustris-Sagittarion sagittifoliae with association of Eleocharietum palustris was recorded as 
well. The most of syntaxons did not contain enough species. Monocoenosis or plant communi-
ties of only a few species occurred frequently. Interesting are also the subhalophilic communities 
with several species which are non-indigenous in this region, like Bolboschoenus maritimus, Jun-
cus gerardii or Lotus tenuis. Triglochin palustre, Centaurium pulchellum and other species which 
usually did not occur in this region was found as well. Abundant occurrence of Staghorn Ferns 
Chara sp. was also recorded at the studied area. List of 20 regionally important plant species with 
detailed comments and localization is given.

In the summary of the study is also mentioned the resistance of the perennial grass species 
Agrostis stolonifera and Phragmites australis to the quick increase of carbonates in the tufa sur-
faces and the specific vegetation of the locality is emphasized as well.

Obr. 8: Kruštík bahenní (Epipactis 
palustris) v podmáčeném lemu 
zazemněné vodní strouhy v dílčí 
ploše B. Foto autor.




