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Svaz VBB
Potamion Miljan 1933
Vegetace převážně ponořených 
vodních rostlin zakořeněných 
ve dně

Orig. (Miljan 1933): Assoziationsverband Potamion

Syn.: Potamion eurosibiricum Koch 1926 p. p. (§ 34a), 

Magno-Potamion eurosibiricum Vollmar 1947, 

Parvo-Potamion eurosibiricum Vollmar 1947, Eu-

-Potamion (Koch 1926) Oberdorfer 1957, Magno-

-Potamion (Vollmar 1947) den Hartog et Segal 

1964, Parvo-Potamion (Vollmar 1947) den Hartog 

et Segal 1964, Potamion pusilli (Vollmar 1947) den 

Hartog et Segal 1964 (fantom), Potamion pectinati 

(Koch 1926) Görs 1977

Diagnostické druhy: Elodea canadensis, Potamoge-

ton crispus, P. natans, P. pectinatus, P. pusillus 

agg.

Konstantní druhy: Lemna minor

Do tohoto svazu řadíme vodní vegetaci s dominan-
cí druhů rodu Potamogeton, případně také Elodea, 
Groenlandia, Myriophyllum, Najas a Zannichellia. 
Většinou jde o jednoděložné rostliny s drobnými 
úzkými listy rostoucí ponořeně ve vodě. Vzácněji 
jsou zastoupeny druhy s velkými listy členěnými 
v jemné úkrojky (Myriophyllum spp.) nebo s vel-
kými celistvými, ponořenými nebo na hladině 
plo voucími listy (část druhů rodu Potamogeton). 
Ve srovnání s druhy svazu Nymphaeion albae je 
biomasa rostlinných jedinců tvořících vegetaci 
svazu Potamion malá. Mnoho druhů však vytváří 
husté monodominantní porosty prorůstající celým 
vodním sloupcem mělkých nádrží, takže celkové 
množství vyprodukované biomasy není zanedba-
telné. Všechny druhy tohoto svazu mají drobné, 
nenápadné, většinou bezobalné květy sedící buď 
jednotlivě v paždí listů a opylované vodou (např. 
Zannichellia), nebo v době květu vynořené nad 
hladinu, zpravidla seskupené do klasovitých kvě-
tenství, a opylované větrem, vzácněji hmyzem 
(např. Potamogeton).

Rozmnožování a šíření druhů se děje semeny 
nebo vegetativně úlomky lodyh s listy, oddenky, 
turiony nebo hlízami. Vedle šíření vodou je u mnoha 
druhů velmi časté šíření na tělech nebo v zažívacím 

traktu živočichů. Experimentálně byla prokázá-
na endozoochorie prostřednictvím ryb (Agami & 
Waisel 1988) a zejména některých druhů vodních 
ptáků (Agami & Waisel 1986, Green et al. 2002, 
Figuerola et al. 2003). Během tahů vodního ptactva 
se některé druhy makrofytů mohou šířit na značné 
vzdálenosti a náhle se objevit i v oblastech, kde 
dosud nebyly pozorovány nebo byly považovány 
za vyhynulé. Takový výskyt, v některých letech 
i masový (např. při nadprůměrně vysokých letních 
teplotách), má však často jen přechodný charakter, 
případně se opakuje v mnohaletých intervalech. 
Tento způsob šíření se týká hlavně druhů vytvá-
řejících v příznivých podmínkách velké množství 
biomasy, která tvoří důležitou součást potravy 
některých ptáků, zejména vrubozobých (Ides-
tam-Almquist 1998). U běžných druhů vodních 
makrofytů s velkým areálem ornitochorie přispívá 
k výměně genů z různých částí areálu (King et al. 
2002). To může mít velký význam pro přežití těchto 
druhů v měnícím se prostředí. Semena po prů-
chodu zažívacím ústrojím ptáků i ryb mívají oproti 
stavu před požitím změněnou klíčivost. Často klíčí 
rychleji, neboť tvrdé osemení bývá během zpraco-
vání potravy narušeno mechanicky (např. požerá-
kovými zuby u kaprovitých ryb) nebo chemicky 
trávicími šťávami (Teltscherová & Hejný 1973, Hay 
et al. 2008). Výskyt natrávených i nenatrávených, 
a tedy za různých podmínek klíčících semen je 
výhodný pro kolonizaci i dlouhodobější přežití 
druhu na stanovišti (Santamaría et al. 2002).

Populace vodních ptáků ovlivňují vegetaci 
vodních makrofytů nejen spásáním, ale také eutro-
fizací působenou exkrementy. Disturbance může 
vést k vystřídání konkurenčně silného dominant-
ního druhu, např. Potamogeton pectinatus, jinou 
dominantou, která se více rozšíří po vypasení bio-
masy dominanty původní (Holm & Clausen 2006, 
Klaassen & Nolet 2007). Podobný vliv mohou mít 
i jiné skupiny herbivorních živočichů, zejména ryby 
(Cross 1969, Cassani & Caton 1983, Nurminen et 
al. 2003), vodní savci (např. nutrie; Prigioni et al. 
2005) a někteří bezobratlí (Spencer & Lekić 1974, 
Sheldon 1987, Gross et al. 2001, Elger et al. 2002, 
2006, Parker & Hay 2005, Barrat-Segretain & 
Lemoine 2007), čehož se někdy využívá při elimi-
naci invazních nebo expanzivních makrofytů.

Vedle přirozených faktorů ovlivňuje diverzitu 
rostlinných společenstev tohoto svazu také člověk. 
Podobně jako u ostatních typů vodní vegetace 
patří k nejčastějším příčinám změn eutrofizace 
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a následná expanze konkurenčně silnějších druhů. 
Na stanovištích s omezeným predačním tlakem 
drobného zooplanktonu (např. v chovných rybní-
cích) může po obohacení živinami dojít ta ké k pře-
množení mikroskopických řas, a tím ke zhoršení 
průhlednosti vody. Malá průhlednost vody často 
také souvisí se silnou obsádkou tržního kapra, 
který při hledání potravy ve dně nádrže víří bahno. 
Rovněž vyrývá ze dna kořeny vodních makrofytů, 
a působí tak přímou destrukci porostů. Tyto faktory 
vedou k ústupu společenstev druhů náročnějších 
na kvalitu vody, citlivých k mechanickému narušo-
vání dna nebo v eutrofním prostředí konkurenčně 
slabých.

Ohrožením pro tuto vegetaci je i přímé niče ní 
stanovišť, např. zasypávání odpady, nebo po-
nechání spontánní sukcesi, která je v eutrofních 
podmínkách rychlá a hlavně u menších vod-
ních nádrží vede k rychlému zániku ponořené 
vodní vegetace. Ochrana společenstev svazu 
Potamion by proto ve většině případů neměla 
vést k vyloučení hospodářské činnosti, ale pou-
ze k jejímu usměrňování. Například v rybnících 
s porosty vzácnějších eutrofních společenstev 
svazu Potamion je vhodný chov plůdku kap-
ra nebo dravých ryb, případně střídání plůdku 
a tržního kapra. V letech s obsádkou tržních ryb 
se sice makrofytní porosty většinou nevytvářejí, 
ale díky narušování dna se omezuje organic-
ké zabahnění nádrže a tím i šíření expanzivních 
druhů makrofytů. Rovněž se dostávají na povrch 
diaspory uložené v hlubších vrstvách sedimentu. 
V letech s obsádkou plůdku je pak opět možná 
regenerace bohatých makrofytních společenstev 
z půdní semenné banky nebo turionů (van de 
Haterd & Ter Heerdt 2007). Klíčení většiny druhů 
lze podpořit přechodným snížením hladiny vody 
v rybníce. V nádržích s porosty druhů indikujících 
kyselé oligotrofní vody je možný extenzivní chov 
pstruha nebo jiných lososovitých ryb.

Na rozdíl od vegetace svazu Nymphaeion 
albae jsou s většinou druhů a společenstev svazu 
Potamion blíže obeznámeni převážně jen specia-
listé na vodní makrofyty. S výjimkou některých 
druhů využívaných v akvaristice proto není záměr-
né pěs tování a vysazování druhů této vegetace 
do přírody příliš časté. Častý je však náhod-
ný přenos diaspor vodních makrofytů například 
s lodní dopravou nebo při rybolovu. V rybářské 
praxi se rozlišuje jen několik běžnějších rodů 
a druhů této vegetace (např. Myriophyllum spp., 

Potamogeton crispus a P. natans), což může vést 
k ničení porostů vzácnějších druhů, neboť jsou 
považovány za jiný, potenciálně expanzní druh. 
V některých případech však může být nezbytné 
omezit i porosty některého vzácného druhu při 
lokální expanzi. Chybí-li přesná determinace a zna-
losti základních biologických vlastností těchto 
druhů, metody osvědčené při eliminaci běžných 
makrofytů (např. některé herbicidy) mohou být 
neúčinné nebo dokonce mohou mít opačný efekt 
(např. sečení porostů u druhů s rychlou regenerací 
z úlomků rostlin). Podobná situace může nastat, 
pokud se objeví nově zavlečené neofyty. S pře-
množením makrofytní vegetace tohoto svazu se 
mohou potýkat i vodohospodáři a provozovate lé 
rekreačních zařízení nebo lodní dopravy. Na druhé 
straně mají porosty mnoha druhů praktické využití 
při čištění odpadních vod, rekultivaci zaplavených 
těžebních jam, v rybničním hospodaření i jinde.

V části zahraniční literatury jsou některé aso-
ciace tohoto svazu na základě častého výskytu 
ve vodních tocích řazeny do svazu Batrachion 
fluitantis (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179, Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et 
al. 2001b: 225–238). Týká se to například asociací 
Groenlandietum densae, Potametum denso-nodosi 
a Potametum perfoliati. Všechny tyto asociace se 
mohou vyskytovat i ve stojatých vodách, frek-
vence výskytu na různých typech stanovišť se 
však v oblastech s rozdílným klimatem a trofií vod 
značně liší. V tomto zpracování ponecháváme ve 
svazu Batrachion fluitantis pouze ta společenstva, 
která se u nás ve stojatých vodách nevyskytují 
buď vůbec, nebo jen vzácně, zpravidla v mrtvých 
ramenech řek, kde přetrvávají i po odříznutí ramene 
od hlavního toku.

Porosty některých rdestů s kožovitými plo-
voucími listy, zejména Potamogeton gramineus 
a P. polygonifolius, se mohou vyskytovat ve velmi 
mělkých vodách a zvláště v oblastech s atlantským 
klimatem i na mokrém substrátu. Kvůli tomu jsou 
porosty těchto druhů často klasifikovány velmi 
nejednotně. V rámci třídy Potametea bývají někdy 
řazeny do svazu Ranunculion aquatilis (např. Arnáiz 
& Molina 1985, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179). Porosty rdestu Potamogeton polygo-
nifolius jsou často řazeny i do třídy Littorelletea 
uniflorae (např. Schoof-van Pelt 1973, Julve 1993, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238), neboť 
zejména v západní Evropě se tento druh běžně 
vyskytuje společně s druhy charakteristickými pro 
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tuto třídu. Zdánlivá vazba rdestů na určitou hloubku 
vody zpravidla souvisí na jedné straně s průhled-
ností vody a dostupností světla a na druhé straně 
s rychlostí vysychání substrátu, která je ovlivněna 
klimatem oblasti. Jednotlivé druhy rdestů tak 
mohou v oceánicky laděných částech areálu růst 
i ve velmi mělkých vodách o horší průhlednosti. 
V tep lých a suchých oblastech, např. ve Středo-
moří, jsou jejich společenstva vět šinou vázána na 
hlubší a nevysychající vody, které zároveň musí mít 
dobrou průhlednost. Proto nepovažujeme vztah 
k hloubce vody za vlastnost významnou z klasifi-
kačního hlediska a asociace Potametum graminei 
a Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii řadíme 
do stejného svazu jako ostatní společenstva s pře-
vahou rdestů.

V minulosti se na našem území vzácně vysky-
tovala asociace Potametum colorati Allorge 1921, 
doložená z minerálně bohatých vod v komplexech 
polabských černav v okolí Lysé nad Labem a Měl-
nické Vrutice. Až donedávna byly tato asociace i její 
diagnostický druh Potamogeton coloratus v České 
republice považovány za vymizelé (Hejný in Mora-
vec et al. 1995: 27–34, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). V roce 2010 se podařilo obnovit 
vitální populaci Potamogeton coloratus u Lysé nad 
Labem z půdní semenné banky (Kaplan & Forma-
nová, nepubl.). Jelikož však nemáme k dispozici 
ani starší fytocenologické snímky, neuvádíme tuto 
asociaci v přehledu syntaxonů.

■ Summary. This alliance includes aquatic vegetation 

dominated by various species of Potamogeton, and in 

some cases also of Elodea, Groenlandia, Myriophyllum, 

Najas and Zannichellia. Most of them have narrow sub-

merged leaves or leaflets, although some have large entire 

leaves, which are either submerged or with blades floating 

on the water surface. Biomass produced by this vegetation 

type is smaller than that produced by the Nymphaeion 

albae vegetation, although quite often the dominant spe-

cies occupies the entire water column. Dominant species 

of the Potamion communities have small inconspicuous 

flowers, either water-pollinated or emerging above the 

water surface and pollinated by wind.

VBB01
Potametum natantis Hild 1959
Vodní vegetace chladnějších 
oblastí s rdestem vzplývavým

Tabulka 4, sloupec 1 (str. 147)

Orig. (Hild 1959): Potametum natantis

Syn.: Potametum natantis von Soó 1927 (§ 2b, nomen 

nudum), Polygono-Potametum natantis Soó 1964, 

Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis Rivas-

-Martínez et al. 2001

Diagnostické druhy: Potamogeton natans

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton na-

tans

Dominantní druhy: Potamogeton natans

Formální definice: Potamogeton natans pokr. > 25 % 

NOT Callitriche palustris s. l. pokr. > 25 % NOT 

Eleocharis palustris agg. pokr. > 25 % NOT Equi-

setum fluviatile pokr. > 25 % NOT Glyceria fluitans 

pokr. > 25 % NOT Hippuris vulgaris pokr. > 25 % 

NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Nymphaea 

candida pokr. > 25 % NOT Phragmites australis 

pokr. > 25 % Potamogeton alpinus pokr. > 25 % 

NOT Potamogeton nodosus pokr. > 25 % NOT 

Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Spar-

ganium erectum pokr. > 25 % NOT Sparganium 

natans pokr. > 25 % NOT Stratiotes aloides pokr. 

> 5 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Strukturu spole-
čenstva určuje dominantní rdest vzplývavý (Pota-
mogeton natans). Jeho eliptické až široce vejčité, 
zpravidla načervenalé nebo nahnědlé lesklé listy 
vytvářejí na hladině vodních nádrží souvislé, často 
téměř zapojené porosty. Tyto porosty jsou extrém-
ně druhově chudé, nezřídka jednodruhové, nebo 
se v nich s malou pokryvností vyskytují drobné 
pleustofyty (např. Lemna minor), případně druhy 
přesahující z litorální zóny (např. Equisetum fluvia-
tile). Má-li dominantní druh Potamogeton natans 
menší pokryvnost, bývá dobře vyvinuta i submerzní 
vrstva. Uplatňují se v ní i druhy náročnější na 
průhlednost vody, jako jsou Elodea canadensis, 
Utricularia australis a některé rdesty, např. Pota-
mogeton lucens. Nejčastěji byly ve snímcích této 
asociace zjištěny 2–4 druhy na ploše 4–25 m2.
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Stanoviště. Tato vegetace osídluje různé typy 
mělkých stojatých a mírně tekoucích vod, u nás 
nejčastěji menší rybníky, dále jezírka v lomech 
a pískovnách v pokročilejším stadiu sukcese, mrt-
vá říční ramena, aluviální tůně, kanály a klidné úse-
ky toků. Mimo naše území se vyskytuje i v jezerech. 
Hloubka vody na našich lokalitách se pohybuje 
nejčastěji v rozsahu 20–100 cm (Rydlo 2005a, 
2006a, d), v zahraničí byla tato vegetace doložena 
i z vod hlubokých 2 m i více (Tomaszewicz 1979, 
Blaženčić & Blaženčić 2005). Dno nádrží může mít 
různý charakter. Nejrozsáhlejší porosty nacházíme 
v nádržích bez pravidelných disturbancí, kde se 
ukládá organické bahno. Často jde o sedimen-
ty s větším podílem nerozložených organických 
zbytků, někdy zrašelinělé. Výskyt této asociace je 
však běžný i v nádržích s minerálním dnem tvoře-
ným jílovitým nebo hlinitým bahnem nebo pískem. 
Stanoviště mohou být plně osluněná, společenstvo 
však dobře snáší i zástin, a proto patří k nejběžněj-
ším typům vodní vegetace v lesních rybnících. Ty 

jsou pro rozvoj této vegetace vhodné i díky menší 
úživnosti prostředí. Podle zahraničních pramenů je 
tato asociace nejčastější ve vodách mezotrofních, 
avšak může se vyskytovat i ve vodách oligomezo-
trofních nebo eutrofních (Doll 1991b, Rodwell 
1995, Szańkowski & Kłosowski 1999, Balevičienė 
& Balevičius 2006). Na zahraničních lokalitách se 
pH pohybovalo v širokém rozmezí, ve vodě od 
6,5 do 9,0 a v substrátu dna od 5,0 do 8,5 (Géhu 
1961, Tomaszewicz 1979, Szańkowski & Kłosow-
ski 1999). Z našeho území je k chemismu vody 
a substrátu k dispozici jen údaj z jedné lokality na 
Pardubicku, kde bylo zjištěno pH vody 7,3, pH 
substrátu 4,6 a v porovnání s jinými společenstvy 
vodních makrofytů malý obsah dusíku ve vodě, 
vápníku ve vodě i v substrátu a celkového fosforu 
v substrátu (Černohous & Husák 1986). Tato vege-
tace snáší i výrazný pokles vodní hladiny a krát-
kodobě je schopna přežít i na vlhkém obnaženém 
bahně. Je běžná v oblastech s dlouhými mrazivými 
zimami, do území s výrazně kontinentálním klima-

Obr. 54.  Potametum natantis. Porost rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) v rybníčku u Chvalšin na Českokrumlovsku. 
(K. Šumberová 2009.)
Fig. 54.  A stand of Potamogeton natans in a small fishpond near Chvalšiny, Český Krumlov district, southern Bohemia.
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tem však nezasahuje. U nás se vyskytuje od nížin 
do hor. Největší hustota jejích lokalit je v chladněj-
ších pahorkatinách, což nejspíš souvisí s tamním 
častějším výskytem mezotrofních vod.

Dynamika a management. Tato vegetace před-
stavuje přirozený článek sukcese oligomezo-
trofních až mezotrofních vod. Dominantní druh 
Potamogeton natans se objevuje již v raném stadiu 
zazemňování vodních nádrží, roste však dosti 
pomalu a rozsáhlé porosty vytváří teprve v pozdější 
fázi sukcese. Ve srovnání s mnoha jinými druhy 
vodních makrofytů nereaguje na přidání živin nebo 
zvýšení teploty větší produkcí biomasy (Lacoul & 
Freedman 2006b). Je proto pravděpodobné, že 
v eutrofních vodách je P. natans znevýhodněn 
v konkurenci s jinými makrofyty s velkou biomasou 
a schopností rychlého růstu. S postupující sukcesí 
dochází i k výraznějšímu rozrůstání některých typů 
rákosin, s nimiž Potametum natantis může vytvářet 
mozaiku. Na některých lokalitách je tato asociace 
pozůstatkem druhově bohatšího společenstva 
Nymphaeetum candidae, jehož diagnostický druh 
Nymphaea candida je výrazně citlivější k eutrofiza-
ci, letnění, zimování rybníků nasucho a odbahňo-
vání než Po tamogeton natans (Černohous & Husák 

1986). K rozšíření této vegetace u nás významnou 
měrou přispěl člověk zakládáním rybníků, na nichž 
Potametum natantis pravděpodobně patřilo až 
do období výrazné intenzifikace rybničního hos-
podaření v druhé polovině 20. století k nejčastěj-
ším typům makrofytních porostů. K expanzivnímu 
rozrůstání porostů během jediného vegetačního 
období většinou nedochází. Na rybářsky obhospo-
dařovaných lokalitách může být nezbytné odstranit 
část porostů, pokud je jimi pokryta většina vodní 
hladiny; tento zásah však obvykle postačuje opa-
kovat ve víceletých intervalech. Výrazný pokles 
hladiny vody v nádrži Potamogeton natans přečká-
vá v terestrických formách se zkrácenými stonky, 
substrát však nesmí úplně vyschnout. Přezimuje 
v oddencích na dně nádrže a je schopen přežít i ve 
vypuštěném rybníce, pokud bahno nepromrzne do 
hloubky. V mírných zimách přezimují i listy, které 
si ponechávají asimilační funkci až do jara, kdy je 
postupně nahrazují listy nové. Největšího rozvoje 
dosahují porosty v červenci až srpnu, kdy kvete 
dominantní druh.

Rozšíření. Asociace Potametum natantis se vy-
skytuje především v temperátní až boreální zóně 
Eurasie. V oblastech s mediteránním klimatem je 

Obr. 55.  Rozšíření asociace VBB01 Potametum natantis; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton natans podle 
floristických databází.
Fig. 55.  Distribution of the association VBB01 Potametum natantis; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton natans, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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častější ve vysokohorských jezerech (Blaženčić & 
Blaženčić 2005). Tato vegetace je doložena z Pyre-
nejského poloostrova (Izco et al. 2000, Rivas-Mar-
tínez et al. 2001), Francie (Corillion 1957, Ferrez et 
al. 2009), Velké Británie (Spence in Burnett 1964: 
306–425, Rodwell 1995), Německa (Pott 1995, 
Görs in Oberdorfer 1998: 108–118, Rennwald 
2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in Schubert 
et al. 2001b: 225–238, Berg et al. in Berg et al. 
2004: 102–113), Rakouska (Schratt in Grabherr & 
Mucina 1993: 55–78), Itálie (Venanzoni & Gigante 
2000, Bolpagni et al. 2003, Tomaselli et al. 2006), 
Polska (Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 2007), 
Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179), Maďarska (Borhidi 2003), Bosny a Her-
cegoviny (Jasprica & Carić 2002), Srbska a Černé 
hory (Blaženčić & Blaženčić 2005, Lakušić et al. 
2005), Bulharska (Tzonev et al. 2009), Rumunska 
(Popescu & Coldea in Coldea 1997: 36–53), Ukra-
jiny (Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė & Balevičius 
2006), Estonska (Miljan 1933), dolního Povolží, 
podhůří Jižního Uralu a severovýchodu evropské 
části Ruska (Korotkov et al. 1991, Teterjuk & 
Solomešč 2003, Jamalov et al. 2004), západní 
Sibiře (Taran 2000, Taran & Tjurin 2006) a Japon-
ska (Suzuki et al. 1981). Existují i údaje ze severní 
Afriky (Maroko; Kaplan, nepubl.) a USA (Oregon 
a Aljaška; Boggs 2000, Christy 2004). Doložený 
výskyt asociace odráží celosvětové rozšíření druhu 
Potamogeton natans (Meusel et al. 1965, Hul-
tén & Fries 1986, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). V dosavadním přehledu vegetace 
České republiky (Hejný in Moravec et al. 1995: 
27–34) tato asociace nebyla rozlišována. Vysky-
tuje se však roztroušeně po celém území od nížin 
do horského stupně. Je hojně doložena z Ašska 
(Rydlo 2007a), Českého středohoří (Rydlo 2006c, 
e, h), Křivoklátska (Rydlo in Kolbek et al. 1999: 
35–111), Českého krasu (Rydlo 2000a), Příbramska 
a Dobříšska (Rydlo 2006a), Šumavy a Pošumaví 
(Vydrová 1997, Vydrová & Pavlíčko 1999, Rydlo 
& Vydrová 2000, Rydlo 2006d, Bufková & Rydlo 
2008), Novohradských hor a podhůří (Černý & 
Husák 2004), Třeboňska (Hejný et al. 1982b, Husák 
& Rydlo 1992), Táborska (Douda 2003), Vlašim-
ska (Pešout 1994, 1996), středního Polabí (např. 
Husák & Rydlo 1985, Černohous & Husák 1986, 
Rydlo 2005a), Kokořínska (Husák & Rydlo 1985), 
Českého ráje (Rydlo 1999b), severovýchodních 
Čech (Černohous & Husák 1986, Rydlo 1995a, 
Prausová 2002, Rydlo jun. 2008) a jihovýchodního 

okraje Českomoravské vrchoviny (Rydlo, nepubl.). 
Z Českobudějovické pánve jsou k dispozici hlavně 
starší údaje (Hejný, nepubl.), novější záznamy 
pocházejí jen z několika málo lokalit (Vydrová et 
al. 2009, Hroudová, nepubl.). V současnosti zde 
společenstvo v důsledku větší trofie vody v rybní-
cích není příliš časté a vyskytuje se spíše v okol-
ních pahorkatinách. V některých teplých nížinných 
oblastech, zejména podél toku Labe nad souto-
kem s Vltavou a na jižní a střední Moravě, byla 
tato vegetace patrně vždy vzácná nebo chyběla.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vege-
tace nemá přímý hospodářský význam, zvětšuje 
však strukturní rozmanitost vodního prostředí, 
a tím i diverzitu společenstev vodních živočichů. 
V rybničním hospodaření je považována za pří-
nosnou, neboť poskytuje rybám úkryt před pre-
dátory a podporuje rozvoj přirozené rybí potravy 
(Hartman et al. 1998). Rozsáhlé porosty však stíní 
vodu a zabraňují jejímu prokysličování. Společen-
stvo je citlivé na silnou eutrofizaci a mechanické 
narušování. Z některých oblastí zřejmě ustoupilo, 
v současnosti je však výskyt stabilizovaný a nejeví 
tendenci k dalšímu ústupu.

■ Summary. This species-poor vegetation type is domi-

nated by Potamogeton natans, which forms dense stands 

of broad leaves floating on the water surface. It occurs 

mostly in mesotrophic, but also in oligotrophic or eutro-

phic water bodies with 20–100 cm deep, still or slowly 

moving water, e.g. in small fishponds, pools in quarries 

and sand pits, oxbows, alluvial pools, channels, and lentic 

sections of streams. Potamogeton natans often appears 

in the early stages of terrestrialization, but it grows slowly 

and forms extensive stands only in the later successional 

stages. This association occurs from the lowlands to 

mountain areas across the Czech Republic.

VBB02
Potametum graminei Lang 1967
Vegetace mělkých vod s rdestem 
trávolistým

Tabulka 4, sloupec 2 (str. 147)

Orig. (Lang 1967): Potametum graminei (W. Koch 1926) 

Passarge 1964

Syn.: Ass.-Gr. Potametum graminei (Koch 1926) Pas-
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Obr. 56.  Potametum graminei. Porost rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus) s širokými natantními a úzkými ponořenými listy 
v Mostišťském rybníce u Mostiště na Žďársku. (Z. Kaplan 2009.)
Fig. 56.  A stand of Potamogeton gramineus with broad natant and narrow submerged leaves in Mostišťský fishpond near Mostiště, 
Žďár nad Sázavou district, Bohemian-Moravian Uplands.

sarge 1964 (§ 3d), Potametum panormitano-gra-

minei sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Potamogeton gramineus,

P. pusillus agg.

Konstantní druhy: Potamogeton gramineus

Dominantní druhy: Alisma gramineum, Potamogeton 

gramineus, P. pectinatus

Formální definice: Potamogeton gramineus pokr.

> 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % 

NOT Typha angustifolia pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Dominantou porostů 
je rdest trávolistý (Potamogeton gramineus). Jeho 
lesklé kožovité, eliptické až vejčité plovoucí listy 
vytvářejí natantní vrstvu porostů, zatímco ponořené 
stonky s drobnými kopinatými listy tvoří submerzní 

vrstvu. Přítomnost natantních a submerzních listů 
však závisí na podmínkách stanoviště (Kaplan 
2002a). Například v hlubší vodě mohou natantní 
listy zcela chybět, a společenstvo je pak pouze 
submerzní. S menší pokryvností se vyskytují i další 
druhy vodních makrofytů, převážně ponořených, 
např. Batrachium trichophyllum, Potamogeton 
pectinatus, P. pusillus a Utricularia australis. Do po-
rostů v litorální zóně vodních nádrží často vstupují 
druhy rákosin a vysoké ostřice. V důsledku častého 
výskytu ve velmi mělkých vodách je toto spole-
čenstvo druhově bohatší než většina ostatních 
asociací třídy Potametea. Ve snímcích o velikosti 
4–25 m2 bylo zpravidla zaznamenáno 3–8 druhů 
cévnatých rostlin.

Stanoviště. Tato vegetace se u nás vyskytuje v ryb-
nících, vzácně též v zaplavených terénních sníženi-
nách a aluviálních tůních. Většinou jde o mělké 
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vody o hloubce do 50 cm, vzácněji až do 120 cm. 
Ze zahraničí jsou známy rovněž výskyty v jezerech, 
přehradních nádržích a pomalu tekoucích vodách, 
kde při dobré průhlednosti vody porosty zasahují  
až do hloubek kolem 2–2,5 m (Doll 1991b, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238, Blaženčić & 
Blaženčić 2005). Společenstvo snáší výrazný po-
kles vody i její krátkodobé vyschnutí. Stanoviště 
jsou plně osluněná až mírně zastíněná. Mají písčité, 
hlinité nebo jílovité dno, na kterém zpravidla chybí 
silnější vrstva organického bahna. Podle zahraniční 
literatury se společenstvo vyskytuje v oligomezo-
trofních až slabě eutrofních vodách chudých, 
vzácněji až středně bohatých vápníkem. Reakce 
vody a substrátu se nejčastěji pohybuje v rozmezí 
pH 6–7, vzácně až kolem 8 (Spence in Burnett 
1964: 306–425, Tomaszewicz 1979, Oťaheľová et 
al. 1983, Doll 1991b, Oťaheľová in Valachovič et 
al. 1995: 153–179, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 
225–238). Asociace je známa z různých klimatic-
kých oblastí. V teplejších a sušších částech svého 
areálu se častěji vyskytuje v hlubších vodách, které 
v létě nevysychají (Blaženčić & Blaženčić 2005).

Dynamika a management. Potametum grami-
nei je přirozenou makrofytní vegetací mělkých 
vod. Objevuje se již v raném stadiu sukcese, ale 
z lokalit s nánosy hlubokého sapropelového bah-

na mizí. Na stanovištích, kde je sedimentace 
bahna omezová na přirozenými nebo antropo-
genními disturbancemi, se však může vyskytovat 
i v mozaice s vegetací pokročilejších sukcesních 
stadií, např. s některými typy rákosin (Doll 1991b). 
Přirozeným stanovištěm této asociace byla u nás 
pravděpodobně říční ramena a aluviální tůně, pří-
padně mělké tůňky vzniklé například po vývratech. 
Společenstvo se zřejmě více rozšířilo se zaklá-
dáním rybníků. Neví se však, jak bylo v minulosti 
hojné, neboť starší fytocenologické snímky nejsou 
k dispozici. Po intenzifikaci rybničního hospoda-
ření však musel následovat ústup této asociace, 
neboť Potamogeton gramineus je druh náročný na 
čistotu vody. Proto se dnes vyskytuje převážně 
v rybnících využívaných pro sportovní rybolov, 
chov rybího plůdku nebo v rybnících územně chrá-
něných. Tato asociace nemá sklon k expanzivní-
mu šíření, naopak při větší trofii vody ustupuje 
konkurenci druhů s větší produkcí biomasy. Ve 
vodách s dobrou průhledností a s velkým obsa-
hem živin bývají submerzní porosty P. gramineus 
obaleny vláknitými zelenými řasami, které ztěžují 
fotosyntézu a zhoršují vitalitu porostů. Je mož-
né, že právě z těchto důvodů u nás nacházíme 
porosty P. gramineus hlavně v mělkých vodách, 
které příležitostně zcela vysychají, což omezuje 
výskyt konkurenčně silných submerzních makro-

Obr. 57.  Rozšíření asociace VBB02 Potametum graminei; malými tečkami jsou označena místa s výskytem diagnostického druhu 
Potamogeton gramineus podle floristických databází.
Fig. 57.  Distribution of the association VBB02 Potametum graminei; small dots indicate occurrences of its diagnostic species, 
Potamogeton gramineus, according to floristic databases.
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fytů. Management není při dobré vitalitě porostů 
nutný. K udržení společenstva na některých loka-
litách lze přispět odstraněním živinami bohatých 
sedimentů, čímž se zmenší úživnost prostředí. 
Například u Hrobic na Pardubicku se porosty této 
asociace vyskytují na okrajích jezírek, která byla 
vyhloubena v rozsáhlých rákosinách (Phragmite-
tum australis) v zazemněné části rybníka Ba roch. 
Pro většinu ostatních makrofytů je toto prostředí 
nevhodné, pravděpodobně kvůli nedostatku živin, 
kolísání vody a zástinu rákosem.

Rozšíření. Tato asociace je známa hlavně z chlad-
nějších částí temperátní až boreální zóny Eurasie, 
zatímco ve Středomoří je velmi vzácná a vázaná 
převážně na horská jezera. Údaje o jejím výsky-
tu pocházejí ze Španělska (Velayos et al. 1984, 
Arnáiz & Molina 1985, Cirujano & Santiago Ibar-
lucea 2000), Francie (Corillion 1957, Julve 1993, 
Ferrez et al. 2009), Skotska (Spence in Bur nett 
1964: 306–425), Nizozemska (Schipper et al. 
in Schaminée et al. 1995: 65–108), Německa 
(Doll 1991b, Pott 1995, Görs in Oberdorfer 1998: 
99–108, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238), Polska 
(Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 2007), Skan-
dinávie (Dierßen 1996, Lawesson 2004), Litvy 
(Korotkov et al. 1991), Estonska (Trei & Pedusaar 
2006), Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et al. 
1995: 153–179), Chorvatska (Topić 1989), Černé 
hory (Blaženčić & Blaženčić 2005), Rumunska 
(Popescu & Coldea in Coldea 1997: 36–53), Ukra-
jiny (Dubyna 2006), dolního Povolží a podhůří Již-
ního Uralu v evropské části Ruska (Korotkov et al. 
1991, Jamalov et al. 2004) a západní Sibiře (Taran 
2000, Taran & Tjurin 2006). Výskyt v Rakousku 
je nejistý (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 
55–78). Potamogeton gramineus je rozšířen i ve 
velké části Severní Ameriky (Hultén & Fries 1986) 
a místy je tam hojný (French & Chambers 1996); 
porosty s dominantním P. gramineus byly zatím 
zaznamenány na Aljašce (Boggs 2000) a v Orego-
nu (Kagan et al. 2004). Z České republiky existuje 
jen malý počet fytocenologických snímků této 
asociace. Oťaheľová et al. (1983) zmiňují výskyty 
v jižních Čechách a na Českomoravské vrcho-
vině, ale bez fytocenologických snímků. Snímky 
existují z Českého ráje (Černohous & Husák 1986, 
Rydlo 1999b), Poděbradska a Kolínska (Husák & 
Rydlo 1985, Rydlo 1990a, 2005a), Pardubicka 
(Černohous & Husák 1986, Šumberová, nepubl.), 

Železných hor (Černohous & Husák 1986, Jirá-
sek 1998), Vodňanska (Hejný 2000b), od Zlivi na 
Českobudějovicku (Šumberová, nepubl.) a Mos-
tiště po  blíž Velkého Meziříčí (Kaplan, nepubl.). 
Recentní výskyt asociace u Lovětína na Jindři-
chohradecku (Grulich, nepubl.) není doložen fyto-
cenologickými snímky. Historicky doložený výskyt 
asocia ce u Jedovnic na Blanensku (Oťaheľová et 
al. 1983) již zanikl (Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384).

Variabilita. Porosty v hlubších vodách jsou dru-
hově chudší a vyskytují se v nich vedle druhu 
Potamogeton gramineus i některé další vodní mak-
rofyty, např. Elodea canadensis, Potamogeton 
lucens a P. pectinatus. Do porostů v mělkých 
vodách zasahují druhy z kontaktní litorální vege-
tace, např. Alisma plantago-aquatica a Phragmites 
australis.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
nemá přímé hospodářské využití. U nás je vzácná 
a má význam především pro ochranu biodiverzity, 
neboť Potamogeton gramineus patří mezi silně 
ohrožené druhy. Indikuje vody s nižším obsahem 
živin, v nichž se často vyskytují i další vzácnější 
a konkurenčně slabé druhy vodních makrofytů. 
Tato asociace je ohrožena eutrofizací vod, ničením 
stanovišť, změnami hospodaření a expanzí konku-
renčně silnějších druhů.

Nomenklatorická poznámka. Tato asociace je 
v literatuře často ztotožňována s asociací Pota-
metum panormitano-graminei Koch 1926. Ve sku-
tečnosti ve snímcích originální diagnózy (Koch 
1926) převažuje druh Potamogeton pusillus (syn. 
P. panormitanus), a toto jméno se tedy vztahuje 
k asociaci Potametum pusilli. Vzhledem k převažu-
jící chybné interpretaci je považujeme za nomen 
ambiguum.

■ Summary. This vegetation type is dominated by Po-

tamogeton gramineus, which has both broad leaves 

floating on the water surface and narrow submerged 

leaves. In some stands natant leaves can be absent, and 

in such cases the plants are entirely submerged. This as-

sociation is typical of shallow mesotrophic water bodies 

with a mineral bottom, mainly fishponds but also flooded 

depressions and alluvial pools. It disappears in later suc-

cessional stages characterized by mud accumulation. This 

is a rare vegetation type in the Czech Republic.
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VBB03
Scirpo fluitantis-Potametum 
polygonifolii Allorge 1921
Vegetace mělkých vod 
s rdestem rdesnolistým

Tabulka 4, sloupec 3 (str. 147)

Orig. (Allorge 1921): Association à Scirpus fluitans et 

Potamogeton polygonifolius

Syn.: Potametum polygonifolii Segal 1965

Diagnostické druhy: Juncus bulbosus, Potamogeton 

polygonifolius

Konstantní druhy: Potamogeton polygonifolius

Dominantní druhy: Potamogeton polygonifolius

Formální definice: Potamogeton polygonifolius pokr. 

> 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 25 % NOT 

Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Juncus 

bulbosus pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Jde převážně o ma-
loplošné makrofytní porosty v rychle tekoucích 
i stojatých vodách, jejichž dominantou je rdest 
rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius) se sytě 
zelenými, široce vejčitými až eliptickými kožovitými 
listy plovoucími na hladině a s dlouhými kopinatý-
mi ponořenými listy. Fyziognomicky odlišné jsou 
porosty na rašeliništích, kde se P. polygonifolius 
může vyskytovat v terestrické formě se zkrácenými 
stonky a bez submerzních listů. Tato vegetace je 
extrémně druhově chudá. Ve fytocenologických 
snímcích o velikosti 6–16 m2 zaznamenaných na 
našem území se vyskytovaly zpravidla jen 1–4 
druhy cévnatých rostlin. K častějším průvodním 
druhům patří Carex rostrata, Equisetum fluviatile, 
Juncus bulbosus a Potentilla palustris. V mělkých 
rašelinných tůňkách bývá vyvinuto i mechové pa-
tro, tvořené převážně rašeliníky (Sphagnum spp.). 
Ve snímkovém materiálu, který máme k dispozici, 
se však žádné mechy nevyskytovaly.

Stanoviště. U nás je tato vegetace známa pouze 
z podhorských potoků a rašelinných okrajů rybní-
ků. Hloubka vody je zpravidla 5–20 cm, vzácněji 
až 40 cm. V zahraničí se společenstvo vyskytuje 
i v jezerech s hlubší vodou. Stanoviště mohou být 
plně osluněná až polozastíněná, dno je v závislosti 

na typu stanoviště štěrkovité až kamenité, bahni-
té, nebo s vrstvou rašelinného sedimentu (Rydlo 
2007a). Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii 
se vyskytuje v kyselých chladných oligotrofních až 
mezotrofních vodách. Na zahraničních lokalitách 
byl zjištěn velmi malý obsah živin, zejména fosforu, 
a naměřeno pH v rozmezí 4,6–6,5 (Doll 1991b, Thié-
baut & Muller 1998, Brouwer & Roelofs 2001), pro 
naše území však nejsou údaje k dispozici.

Dynamika a management. První údaje o výskytu 
druhu Potamogeton polygonifolius u nás pochá-
zejí teprve z devadesátých let 20. století. Většina 
existujících lokalit na našem území leží v bývalém 
hraničním pásmu, které bylo v poválečném obdo-
bí nepřístupné (Nevečeřal & Krahulec 1994, Rydlo 
2007a). Vzhledem k přetrvávajícímu extenzivnímu 
využití krajiny v tomto území lze však předpo-
kládat, že výskyt společenstva je zde dlouhodo-
bě stabilizovaný. K jeho ústupu zřejmě nedošlo 
ani v rybnících, které se zde většinou vyznačují 
malým obsahem živin (Rydlo 2007a). V mělkých 
stojatých vodách Scirpo fluitantis-Potametum 
polygonifolii často tvoří mozaiku s jinými typy 

Obr. 58.  Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii. Porost rdestu 
rdesnolistého (Potamogeton polygonifolius) v Pekelském potoce 
u Pastvin v Ašském výběžku. (A. Vydrová 2008.)
Fig. 58.  A stand of Potamogeton polygonifolius in Pekelský brook 
near Pastviny, Cheb district, western Bohemia.



143

Potamion

ní části střední Evropy, na sever Pyrenejského 
poloostrova, Korsiku a do severozápadní Itálie. 
Izolované výskyty se nacházejí i v severní Africe 
a Severní Americe (Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). Asociace Scirpo fluitantis-Pota-
metum polygonifolii je pod různými jmény dolože-
na z Portugalska (Costa et al. 1999), Španělska 
(Arnáiz & Molina 1985), Nizozemska (Schipper et 
al. in Schaminée et al. 1995: 65–108), Německa 
(Doll 1991b, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238) a Francie 
(Allorge 1921, Corillion 1957, Julve 1993). Prav-
děpodobný je i výskyt ve Velké Británii, kde jsou 
porosty s velkou pokryvností Potamogeton polygo-
nifolius uváděny jako součást asociace Nymphaee-
tum albae (Rodwell 1995). Výskyty v teplejších 
oblastech jsou vázány na horské polohy (Arnáiz & 
Molina 1985). V České republice se tato asociace 
vyskytuje pouze v Ašském výběžku. Fytoceno-
logickými snímky je doložena z říčky Rokytnice, 
jejích přítoků a dvou rybníků v jejím povodí, ležících 
u obce Studánka (Rydlo 2007a). Tyto výskyty se 
nacházejí na východní hranici rozšíření společen-
stva ve střední Evropě (Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384).

Hospodářský význam a ohrožení. Význam aso-
ciace spočívá především v zachování biodiverzity 
vodních makrofytů. Indikuje malý obsah živin 
a znečišťujících látek v prostředí, takže nádrže, 

mokřadní vegetace, které na ně navazují v suk-
cesi. U nás jde hlavně o některé porosty rákosin 
a vysokých ostřic, např. asociace Equisetetum 
fluviatilis a Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae, 
nebo společenstva vytrvalých obojživelných bylin, 
zejména asociace Ranunculo-Juncetum bulbosi 
(Rydlo 2007a). Ze zahraničí jsou známy případy 
vytlačování porostů Potamogeton polygonifolius 
druhem Juncus bulbosus při velmi silné acidi-
fikaci, čemuž lze zabránit mírným zvýšením pH 
na stanovišti (Brouwer & Roelofs 2001). K rychlé 
sukcesi konkurenčně silnějších typů mokřadní 
vegetace na stanovištích společenstva Scirpo 
fluitantis-Potametum polygonifolii však častěji 
dochází při eutrofizaci prostředí. Pokud se velké 
množství živin udržuje v bahně na dně nádrží, 
je možné obnovit vhodné podmínky pro výskyt 
 asociace odstraněním sedimentů (Brouwer & 
Roelofs 2001). Na našich lokalitách této vegeta-
ce, zejména v tekoucích vodách, v současnosti 
není nutný žádný management. Na rybnících 
je možné podle potřeby mírně prohloubit tůňky 
v rašelinném substrátu nebo odstraňovat porosty 
konkurenčně silnějších druhů; tyto zásahy však 
musí zohledňovat výskyt ochranářsky cenné raše-
liništní vegetace.

Rozšíření. Druh Potamogeton polygonifolius má 
souvislé rozšíření v západní a severozápadní Evro-
pě, odkud zasahuje do jižní Skandinávie, západ-

Obr. 59.  Rozšíření asociace VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii.
Fig. 59.  Distribution of the association VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii.
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kde se vyskytuje, mohou sloužit jako zdroj pitné 
vody. Společenstvo je potenciálně ohroženo úpra-
vami vodních toků, eutrofizací a s tím spojenou 
nežádoucí sukcesí.

Syntaxonomická poznámka. Originální diagnóza 
této asociace (Allorge 1921) je založena na fytoce-
nologických snímcích ze severní Francie, v nichž se 
vedle Potamogeton polygonifolius vyskytuje s větší 
pokryvností i západoevropský druh Eleo giton flui-
tans, který v České republice neroste. Není proto 
jisté, zda tato vegetace odpovídá na šim porostům. 
Jelikož však naše lokality leží na východním okraji 
areálu vegetace s Potamogeton polygonifolius, 
jsou v porovnání se západoevropskými ochuzené 
o některé druhy. Přesnější zařazení našich spole-
čenstev s P. polygonifolius by bylo možné jedině 
po revizi souboru snímků v rámci celého areálu 
této vegetace. Některé porosty s dominantním 
P. polygonifolius lze i u nás považovat za pře-
chod mezi vegetací vodních makro fytů a porosty 
vytrvalých obojživelných rostlin. Porosty s malou 
pokryvností druhů třídy Littorelletea uniflorae lze 
klasifikovat v rámci asociace Scirpo fluitantis-
-Potametum polygonifolii. Analogicky hodnotíme 
i porosty s Potamogeton polygonifolius na rašeli-
ništích: ty lze podle vzájemného poměru pokryv-
nosti tohoto druhu a druhů rašeliništní vegetace 
považovat buď za asociaci Scirpo fluitantis-Pota-
metum polygonifolii, anebo za rašeliništní vegetaci 
třídy Oxycocco-Sphagnetea.

■ Summary. This vegetation forms small stands domi-

nated by Potamogeton polygonifolius, which possesses 

both natant and submerged leaves. In mires, this species 

can occur in a terrestrial growth form without submerged 

leaves. It occurs in oligotrophic to mesotrophic, usually 

5–20 cm deep water of submontane brooks and fishpond 

margins with peat accumulation. This association has an 

oceanic distribution range in Europe, and in the Czech 

Republic it occurs only at a few sites in the westernmost 

part of the country.

VBB04
Potametum lucentis Hueck 1931
Vegetace mělkých eutrofních 
vod s rdestem světlým

Tabulka 4, sloupec 4 (str. 147)

Orig. (Hueck 1931): Potametum lucentis

Syn.: Potametum lucentis Graebner et Hueck 1931 

(§ 33), Potametum natanti-lucentis Kästner et 

Flössner 1938, Potametum perfoliato-lucentis 

Blaženčić et Blaženčić 1989 p. p.

Diagnostické druhy: Potamogeton lucens

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton lu-

cens

Dominantní druhy: Lemna minor, Potamogeton lu-

cens

Formální definice: Potamogeton lucens pokr. > 25 %

NOT Alisma gramineum pokr. > 25 % NOT Gly-

ceria fluitans pokr. > 25 % NOT Phragmites 

australis pokr. > 25 % NOT Potamogeton natans 

pokr. > 50 % NOT Schoenoplectus lacustris 

pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. V porostech této 
asociace dominuje ponořený širokolistý rdest svět-
lý (Potamogeton lucens). Vytváří mohutné trsy 
dlouhých stonků hustě olistěných poloprůsvitný-
mi, světle zelenými listy, které mají často zlatavý 
odstín. Silně zapojené porosty tohoto rdestu mají 
nezřídka charakter monocenóz. Existují však i dru-
hově bohatší porosty, v nichž se vedle dominanty 
vyskytuje i několik dalších druhů rdestů (např. 
Potamogeton pectinatus a P. trichoides) a jiných 
ponořených vodních makrofytů (např. Batrachium 
circinatum a Ceratophyllum demersum). Natantní 
vrstva porostů, pokud je vyvinuta, bývá fragmen-
tární a vyskytují se v ní nejčastěji Lemna minor, Per-
sicaria amphibia a Potamogeton natans. V mělké 
vodě přistupují některé druhy rákosin a vysokých 
ostřic, jejich pokryvnost je však zanedbatelná. 
Počet druhů cévnatých rostlin zaznamenaných 
v této asociaci se nejčastěji pohybuje v rozmezí 
3–6 na ploše 6–25 m2.

Stanoviště. Tato vegetace u nás osídluje nejčastěji 
stojaté a mírně tekoucí vody, zejména rybníky, 
mrtvá říční ramena, aluviální tůně, pískovny v po-
kročilejším stadiu sukcese a klidné úseky toků. Ze 
zahraničí je uváděna také z jezer, kde zasahuje 
do hloubek 3–7 m (Tomaszewicz 1979, Blaženčić 
& Blaženčić 2005, Matuszkiewicz 2007). U nás 
se vyskytuje zpravidla v hloubkách 50–100 cm, 
avšak dobře prospívá i v hloubkách kolem 20 cm. 
Stanoviště s výskytem tohoto společenstva jsou 
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zpravidla plně osluněná. Dno může být jílovité až 
štěrkovité, často s vrstvou úživného organogenního 
bahna. Tato vegetace má optimum v mezotrofních 
až přirozeně eutrofních vodách, které jsou dobře 
průhledné (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 
1978: 23–64, Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, 
Matuszkiewicz 2007). Zahraniční literatura uvádí 
pH vody 7,0–8,7, pH substrátu až kolem 6, velký 
obsah iontů Ca2+ ve vodě a SO4

2– ve vodě i v sub-
strátu a malý obsah iontů PO4

3– v substrátu (Spence 
in Burnett 1964: 306–425, Doll 1991b, Blaženčić 
& Blaženčić 2005, Kłosowski 2006). Ve střední 
Evropě je tato asociace známa hlavně z nížin a tep-
lejších pahorkatin; naše nejvýše položené lokality 
leží ve výšce 570–770 m n. m. V jižní Evropě tato 
vegetace vystupuje až do nadmořských výšek 
kolem 1400–2000 m (Blaženčić & Blaženčić 2005).

Dynamika a management. Tato vegetace u nás 
původně osídlovala nejspíše mrtvá říční ramena 
a později se rozšířila i do rybníků. Upřednostňuje 

pokročilejší vývojová stadia vodních nádrží s hlub-
šími organickými sedimenty na dně (van Geest et 
al. 2005a). Ve 20. století porosty této asociace 
z mnoha našich lokalit vymizely vlivem vysychání 
stanovišť v říčních nivách nebo intenzifikace ryb-
ničního hospodaření. Hlavním negativním vlivem 
bylo zřejmě silné zvýšení obsádek tržního kapra 
a následné zmenšení průhlednosti vody (Hejný & 
Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Naopak 
vápnění a mírné hnojení za současného udržení 
dobré průhlednosti vody tuto vegetaci podporu-
je. V současnosti se takové podmínky vyskytují 
například v plůdkových rybnících. Překážkou by 
nemělo být ani letnění rybníků, neboť Potamo-
geton lucens po letnění dobře regeneruje z hlu-
boko uložených mohutných oddenků (Podubský 
1948, Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 
23–64). Vydrová & Pavlíčko (1999) uvádějí dobrou 
regeneraci společenstva i po odbahnění rybníků. 
Toto společenstvo sice někdy, hlavně v menších 
nádržích, porůstá velkou plochu, ale zpravidla 
se nechová expanzivně a nemusí být omezová-

Obr. 60.  Potametum lucentis. Rdest světlý (Potamogeton lucens) v malém plůdkovém rybníce u Dívčic na Českobudějovicku. 
(K. Šumberová 2006.)
Fig. 60.  Potamogeton lucens in a small fry pond near Dívčice, České Budějovice district, southern Bohemia.
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no. Jeho management je zpravidla bezzásaho-
vý. V sukcesi na ně navazují nejčastěji porosty 
vodních rostlin nekořenících ve dně, zejména 
růžkatců (Ceratophyllum spp.) a okřehků (Lemna 
spp.). Hejný & Husák (in Dykyjová & Květ 1978: 
23–64) uvádějí jako navazující vegetaci na sta-
novištích s hlubší vrstvou organického bahna 
asociaci Potametum natantis, která se však u nás 
dnes vyskytuje hlavně v chladnějších pahorka-
tinách, převážně mimo oblast výskytu asociace 
Potametum lucentis.

Rozšíření. Asociace Potametum lucentis je roz-
šířena v temperátní zóně Evropy a západní Asie, 
místy zasahuje až do zóny boreální. Diagnostický 
druh Potamogeton lucens se vzácně vyskytuje 
i v severní Africe, Eritreji a subtropech a tropech 
východní a jihovýchodní Asie (Meusel et al. 1965, 
Hultén & Fries 1986, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). V Evropě je tato vegetace udá-
vána z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez 
et al. 2001), Francie (Corillion 1957, Ferrez et al. 
2009), Skotska (Spence in Burnett 1964: 306–425), 
Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée et al. 
1995: 65–108), zemí severní Evropy (Dierßen 1996, 
Lawesson 2004), Německa (Pott 1995, Görs in 

Oberdorfer 1998: 99–108, Rennwald 2000, Schu-
bert et al. 2001a, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 
225–238, Berg et al. in Berg et al. 2004: 102–113), 
Polska (Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 2007), 
Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179), Maďarska (Borhidi 2003), Rakouska 
(Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78), Itálie 
(Venanzoni & Gigante 2000, Tomaselli et al. 2006), 
Slovinska (Gaberščik et al. 2003), Chorvatska 
(Topić 1989), Černé hory (Blaženčić & Blaženčić 
1989, 2005), Řecka (Gradstein & Smittenberg 
1977, Dimopoulos et al. 2005), Bulharska (Tzo-
nev et al. 2009), Rumunska (Popescu & Coldea 
in Coldea 1997: 36–53), Ukrajiny (Dubyna 2006), 
Litvy (Balevičienė & Balevičius 2006), Estonska 
(Miljan 1933), Astrachaňské oblasti a podhůří Již-
ního Uralu v evropské části Ruska (Klotz & Köck 
1984, Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004), 
západní Sibiře (Kiprijanova 2000), od jezera Bajkal 
(Chytrý et al. 1993) a z Mongolska (Hilbig 2000b). 
V České republice pochází nejvíce doložených 
výskytů této vegetace z Poděbradska, Nymburska 
a Pardubicka (Husák & Rydlo 1985, Černohous 
& Husák 1986, Rydlo 1987b, 2005a), Českobu-
dějovické pánve a přilehlých pahorkatin (Hejný, 
nepubl., Šumberová, nepubl.) a dolního Podyjí 

Obr. 61.  Rozšíření asociace VBB04 Potametum lucentis; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton lucens podle 
floristických databází.
Fig. 61.  Distribution of the association VBB04 Potametum lucentis; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton lucens, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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a Pomoraví (Fiala 1964, Šeda & Šponar 1982, 
Vicherek et al. 2000, Husák in Hrib 2007: 76–92). 
Dále existují údaje například z Milešovského stře-
dohoří (Rydlo 2006e), Křivoklátska (Rydlo in Kol-
bek et al. 1999: 35–111), Příbramska a Dobříšska 
(Rydlo 2006a), Železných hor (Jirásek 1998), Svi-
tavska (Štefka & Šeda 1984) a Poodří (Koutecká 
1980, bez bližší lokalizace, Sovík 2004). Nejvýše 
položené lokality se nacházejí v podhůří Šumavy na 
Českokrumlovsku v nadmořské výšce 570–580 m, 
ojediněle až 770 m (Vydrová & Pavlíčko 1999).

Variabilita. Variabilita této vegetace je nevýraz-
ná. V mělkých stojatých vodách nížin se větši-
nou vyskytují druhově bohatší porosty, zatímco 
v chladnějších oblastech a v tocích jsou častější 
monocenózy rdestu světlého.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
je významná pro zachování biodiverzity mok-
řadní vegetace a na ni vázaných bezobratlých 

i obratlovců. V rybničním hodpodaření je užitečná 
jako úkryt rybího plůdku, přispívá k okysličování 
vody a rozvoji rybí potravy. Je ohrožena takovým 
využitím stanovišť, při kterém dochází k velkému 
zhoršení průhlednosti vody nebo mechanickému 
narušování porostů (např. chov silných obsádek 
tržního kapra, rekreace a lodní doprava), a dále 
rychlým zazemňováním a vysycháním mělkých vod 
nebo jejich přímým ničením.

■ Summary. This association includes stands of Potamo-

geton lucens, a submerged, broad-leaved species, which 

occurs in clear, mesotrophic to naturally eutrophic water, 

usually 50–100 cm deep, with an accumulation of organic 

sediment on the bottom. Its habitats include fishponds, 

oxbows, alluvial pools, flooded sand pits in advanced 

successional stages, and lentic sections of streams. This 

vegetation type is scattered across the Czech Republic, 

but it has disappeared from many localities, mainly due 

to intensification of fishpond management and increase 

in water turbidity.

Tabulka 4. Synoptická tabulka asociací vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně 
(třída Potametea, část 2: Potamion).
Table 4. Synoptic table of the associations of vegetation of predominantly submerged aquatic plants rooted 
in the bottom (class Potametea, part 2: Potamion).

 1 – VBB01. Potametum natantis

 2 – VBB02. Potametum graminei

 3 – VBB03. Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii

 4 – VBB04. Potametum lucentis

 5 – VBB05. Potametum perfoliati

 6 – VBB06. Elodeetum canadensis

 7 – VBB07. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati

 8 – VBB08. Myriophylletum verticillati

 9 – VBB09. Potametum tenuifolii

 10 – VBB10. Groenlandietum densae

 11 – VBB11. Potametum denso-nodosi

 12 – VBB12. Potametum praelongi

 13 – VBB13. Potametum zizii

 14 – VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae

 15 – VBB15. Potametum trichoidis 

 16 – VBB16. Najadetum marinae

 17 – VBB17. Najadetum minoris

 18 – VBB18. Potametum crispi

 19 – VBB19. Potametum crispo-obtusifolii

 20 – VBB20. Potametum pectinati

 21 – VBB21. Potametum pusilli

 22 – VBB22. Potametum acutifolii

 23 – VBB23. Potametum friesii
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Tabulka 4

Sloupec číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet snímků 204 12 8 68 22 141 92 19 25 2

Potametum natantis

Potamogeton natans 100 33 13 22 . 9 3 . 20 .

Potametum graminei

Potamogeton gramineus . 100 . . . . . . . .

Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii

Potamogeton polygonifolius . . 100 . . . . . . .

Juncus bulbosus 2 . 38 . . 1 . . . .

Potametum lucentis

Potamogeton lucens 6 8 . 100 . 1 2 5 . .

Potametum perfoliati

Potamogeton perfoliatus 1 . . 1 100 1 2 . . .

Elodeetum canadensis

Elodea canadensis 11 . . 1 5 100 5 5 24 .

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati

Myriophyllum spicatum 2 . . 9 23 4 100 11 . .

Myriophylletum verticillati

Myriophyllum verticillatum 1 . . 4 . . 3 100 . .

Potametum tenuifolii

Potamogeton alpinus . . 13 . . . . . 100 .

Sparganium emersum 7 8 . 1 9 4 1 5 40 .

Groenlandietum densae

Groenlandia densa . . . . . . . . . 100

Potametum denso-nodosi

Potamogeton nodosus 1 . . . . 1 1 . . .

Nuphar lutea 1 . . 3 23 . 1 11 . .

Potametum praelongi

Potamogeton praelongus . . . . . . . . . .

Potametum zizii

Potamogeton ×angustifolius . 8 . 1 . 1 . . . .

Ricciocarpos natans 1 . . . . . . . . .

Schoenoplectus lacustris 2 8 . 4 . . . . . .

Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae

Zannichellia palustris . . . . . 1 . . . .
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

41 8 6 46 26 10 5 130 27 125 66 15 1

5 13 17 4 15 10 . 1 30 9 11 47 .

. . 67 . . . . . 4 . . 13 .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 7 .

. . 67 2 8 20 20 1 15 4 6 20 .

. . . . . . . . . 1 . . .

5 13 . 2 4 10 . 9 11 2 . 20 .

12 . . 4 8 50 40 3 4 7 5 13 .

. 13 . . . . . 2 . . . . .

. 13 . . . . . . 4 . . . .

12 13 . . . . . 1 7 10 6 7 .

. . . . . . . . . . . . .

100 . . . . . . 1 . 1 . . .

27 25 . . . 10 . 1 . 1 . . .

. 100 . . . . . . . . . . .

. . 100 . . . . . . . . . .

. . 67 . 4 . . . . 1 2 . .

. . 33 . . . . . 4 . . . .

. . . 100 . . . 7 4 4 11 . .
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Tabulka 4 (pokračování ze strany 148–149)

Sloupec číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potametum trichoidis

Potamogeton trichoides 1 . . 4 . 1 1 . . .

Najadetum marinae

Najas marina . 8 . . . . . 5 . .

Batrachium circinatum 3 17 . 15 . 4 7 5 4 .

Najadetum minoris

Najas minor . . . . . 1 . 5 . .

Ceratophyllum demersum 4 8 . 26 5 13 13 5 4 .

Butomus umbellatus . . . 3 . 1 4 . . .

Lemna minor 44 8 . 50 36 56 29 58 36 50

Potametum crispi

Potamogeton crispus 6 . . 9 . 13 9 5 4 .

Potametum crispo-obtusifolii

Potamogeton obtusifolius 1 . . 1 . 1 . 5 12 .

Potametum pectinati

Potamogeton pectinatus 5 25 . 22 9 5 14 . . .

Potametum pusilli

Potamogeton pusillus agg. 3 33 . 10 14 9 7 16 20 .

Potametum acutifolii

Potamogeton acutifolius 4 8 . 4 . . . . 4 .

Potametum friesii

Potamogeton friesii . . . . . . . . . .

Diagnostické druhy pro dvě asociace

Spirodela polyrhiza 18 . . 19 23 25 13 26 4 .

Lemna trisulca 4 . . 19 5 4 2 21 4 .

Utricularia australis 9 17 . 9 . 3 3 5 8 .

Ostatní druhy s vyšší frekvencí

Callitriche palustris s. l. 3 . . 6 . 7 2 16 8 .

Alisma plantago-aquatica 3 33 . 7 5 4 . 11 4 .

Sagittaria sagittifolia 5 17 . 10 5 4 1 5 4 .

Persicaria amphibia 4 8 . 19 . 3 4 . . .

Equisetum fluviatile 6 . 25 . . 2 . . 4 .

Oenanthe aquatica 2 8 . 3 . 2 1 . . .

Phragmites australis 1 25 . 1 5 1 1 16 . .

Typha latifolia 1 8 . 1 5 2 2 . 4 .

Typha angustifolia 2 8 . . . . 1 . . .

Carex rostrata 1 . 38 . . . . . 4 .
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

. . . . 100 . . 1 7 5 8 7 .

. . . . . 100 20 . 4 . . . .

. . . 2 15 20 . 2 4 4 8 7 .

. . . . . . 100 . . . . . .

20 13 . . 19 30 100 9 19 19 14 . .

12 . . 4 4 10 40 2 . 12 2 . .

73 38 50 37 54 20 100 38 56 40 55 33 100

17 38 . 28 8 30 40 100 4 15 9 13 .

. 13 . . . . . 1 100 1 3 20 .

7 . 17 20 23 30 40 9 . 100 21 20 .

7 . . 39 12 40 60 6 15 9 100 40 100

. . . 2 4 . . . 19 . . 100 .

. . . . . . . . . . . . 100

61 . . 17 31 10 100 14 11 15 17 7 .

. 38 67 . 8 . 20 2 19 3 8 13 .

. . 67 . 8 . . 1 19 . 9 47 .

. . . 13 8 . 20 2 7 6 18 . .

. . . 13 8 . 20 2 4 2 9 13 .

7 13 . . 8 . 20 2 11 2 2 13 .

5 . 33 . 4 . . . 7 1 3 . .

. . . . . . . . 4 . 3 . .

. . . 2 . . 20 1 . 2 . 7 .

. . 33 2 . 20 . . 4 1 . . .

. . 33 4 . . . . . 1 2 . .

. . 33 . . . . . 4 1 . 7 .

. . . . . . . . . . 2 . .
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VBB05
Potametum perfoliati 
Miljan 1933
Vegetace mezotrofních vod 
s rdestem prorostlým

Tabulka 4, sloupec 5 (str. 147)

Orig. (Miljan 1933): Potametum perfoliati

Syn.: Potametum perfoliato-crispi Bellot 1951 p. p., 

Potametum pectinato-perfoliati den Hartog et 

Segal 1964 p. p., Potametum perfoliati Passarge 

1964, Potametum perfoliato-lucentis Blaženčić et 

Blaženčić 1989 p. p.

Diagnostické druhy: Potamogeton perfoliatus

Konstantní druhy: Potamogeton perfoliatus

Dominantní druhy: Potamogeton perfoliatus

Formální definice: Potamogeton perfoliatus pokr.

> 25 %

Obr. 62.  Potametum perfoliati. Porost rdestu prorostlého (Potamogeton perfoliatus) v řece Ohři pod Chotíkovem na Sokolovsku. 
(A. Vydrová 2008.)
Fig. 62.  A stand of Potamogeton perfoliatus in the Ohře river below Chotíkov, Sokolov district, western Bohemia.

Struktura a druhové složení. V porostech této 
asociace dominuje ponořený rdest prorostlý (Po-
tamogeton perfoliatus), který se vyznačuje dlou-
hými, pevnými, bohatě rozvětvenými a olistěnými 
lodyhami. Listy jsou poloprůsvitné, s výraznou 
žilnatinou a ve srovnání s ostatními druhy široko-
listých rdestů poměrně malé, což tomuto dru hu 
umožňuje růst i v rychleji tekoucích vodách. Jde 
o druhově chudé společenstvo, které má nezříd-
ka charakter monocenózy. V rychleji tekoucích 
vodách se společně s dominantním P. perfolia-
tus vyskytuje např. Batrachium fluitans, naopak 
v pomalu tekoucích a stojatých vodách se mohou 
objevovat druhy Lemna minor a Nuphar lutea. Dosti 
častým průvodním druhem ve všech typech vod je 
Myriophyllum spicatum. V porostech této asociace 
na našem území byly obvykle zaznamenány 2–4 
druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m2. Vzácně 
bylo vyvinuto i mechové patro tvořené druhem 
Fontinalis antipyretica.

Stanoviště. Tato vegetace osídluje různé typy 
mezotrofních až eutrofních, tekoucích, vzácněji 
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i stojatých vod. U nás se v současnosti vyskytuje 
pouze v řekách a velmi vzácně i v pískovnách 
a hlinících, ale v minulosti byla místy zjištěna 
i v rybnících. Společenstvo bylo u nás zazname-
náno převážně ve vodách o hloubce 50–200 cm. 
V zahraničí je tato vegetace doložena i z jezer, 
kde díky velké průhlednosti vody zasahuje až 
do hloubky 5 m (Toma szewicz 1979, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238). Stanoviště jsou 
zpravidla plně osluněná, substrát dna je nejčas-
těji minerální, s velkým podílem štěrku a kamenů. 
Jemnozrnnější substráty s velkým obsahem orga-
nické hmoty nejsou pro tu to vegetaci optimální 
a indikují přechod ke společenstvům jiných vod-
ních makrofytů, např. k asociaci Nymphaeo albae-
-Nupharetum luteae, ve stojatých vodách o vyšší 
průhlednosti pak k Potametum lucentis. Na stano-
vištích s minerálním substrátem, avšak s vysokou 
trofií a malou průhledností vody, bývá Potametum 
perfoliati nahrazeno asociacemi Potamo pectina-
ti-Myrio phylletum spicati nebo Potametum crispi 
(Feldmann & Nõges 2007). S výjimkou jediné hod-
noty pH 6,9, naměře né ve Vltavě (Sýkora 1937), 
nejsou pro asociaci Potametum perfoliati z našeho 
území k dispozici bližší údaje o chemismu vody 
a substrátu. Ze zahraničí je asociace většinou 
uváděna z vod bohatých vápníkem, jejichž pH 
se pohybuje mezi 7,0 a 8,5 (Tomaszewicz 1979, 
Paal & Trei 2004, Kłosowski 2006). Poněkud nižší 
je pH substrátu, ležící v rozmezí 6,2–8,2. Pro 
substrát je dále charakteristický velmi malý ob-
sah celkového dusíku (Kłosowski 2006). Uvedená 
měření však pocházejí z jezer, která se mohou 
zejména trofií vody dosti lišit od našich stanovišť 
této vegetace. Například v řekách, u nás zejména 
v Labi, se toto společenstvo vyskytuje i ve vodě 
s větším obsahem živin a menší průhledností. 
Společenstvo snáší i chladné prostředí, což do-
kládá jednak jeho výskyt v chladných proudících 
vodách a vysokohorských jezerech, jednak areál 
zasahující do boreá lní zóny (Dierßen 1996). U nás 
však bylo i v minulosti doloženo hlavně z nížin 
a pahorkatin, což zřejmě souvisí s jeho vazbou 
na vápnité substráty.

Dynamika a management. Potametum perfoliati 
je přirozenou vegetací tekoucích i stojatých vod, 
vázanou na raná stadia sukcese a snášející silné 
mechanické narušování. U nás bylo pravděpo-
dobně vždy omezeno hlavně na toky a do rybníků 
pronikalo vzácně, o čemž svědčí údaje o výskytu 

Potamogeton perfoliatus (Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384). Šlo nejspíš hlavně o průtočné 
rybníky v oblastech s vápnitým podložím (Hejný in 
Hejný 2000a: 95). Ve druhé polovině 20. století se 
tato vegetace přechodně objevila v některých ryb-
nících v oblastech s kyselým nevápnitým podložím, 
což byl důsledek aplikace větších dávek vápna do 
rybníků. Husák & Krahulec (1994) uvádějí, že na 
Třeboňsku Potametum perfoliati nahradilo obojži-
velné porosty asociace Eleocharito-Littorelletum 
uniflorae. S růstem rybích obsádek a trofie vody 
a se zhoršením její průhlednosti však společenstvo 
ve všech oblastech rychle ustoupilo. Je možné, že 
se projevil i vliv rychlejší sedimentace organického 
bahna v souvislosti s omezením letnění rybníků 
nebo konkurence odolnějších vodních makro-
fytů. Podobný vývoj, směřující ke společenstvu 
s dominancí Myriophyllum spicatum, byl doložen 
i ze zahraničí (Feldmann & Nõges 2007). V řekách 
je sukcese vlivem proudění vody více blokována 
a charakter dna je často mozaikovitý, což umožňu-
je koexistenci více typů makrofytní vegetace; to je 
zřejmě jeden z hlavních důvodů přežívání porostů 
s Potamogeton perfoliatus i v tocích se znečištěnou 
vodou. Ústup porostů druhu P. perfolia tus z krajiny 
asi nejvíce urychlily regulace vodních toků, které 
omezily vznik nových stanovišť s vhodným sub-
strátem. Ze zahraničí je udávána vazba porostů 
P. perfoliatus na neregulované toky se štěrkovitým 
dnem (Baattrup-Pedersen & Riis 1999). Některé 
lokality, u nás například v horní Vltavě, zanikly 
zatopením říčních koryt po výstavbě přehradních 
nádrží. Potamogeton perfoliatus je rovněž citlivý 
na časté vlnobití, které vzniká například při pohybu 
motorových plavidel. Ústup v souvislosti s lodní 
dopravou byl v minulosti zaznamenán v Labi (Rydlo 
2007b). V našich tocích se Potametum perfoliati 
navzdory regulacím dosud vzácně udrželo a na-
příklad v Labi se v posledních letech díky zlepšení 
kvality vody a zrušení lodní dopravy uhlí mírně 
rozšířilo (Rydlo 2007b). Ukazuje to na možnost 
rychlé regenerace společenstva, jestliže se obnoví 
příznivé podmínky a je k dispozici zdroj diaspor. 
Ústup této asocia ce je doložen i z některých dal-
ších evropských zemí (Wiegleb et al. 1991, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238), naproti tomu 
jinde bylo zaznamenáno šíření (Oťaheľová in Vala-
chovič et al. 1995: 153–179). V severní Evropě Po-
tamogeton perfoliatus vlivem eutrofizace osídluje 
stanoviště s dřívějším výskytem citlivějších druhů, 
např. P. alpinus (Sand-Jensen et al. 2000); to však 
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souvisí spíše s pozdějším nástupem eutrofizace. Je 
možné, že ústup společenstva v některých zemích 
je do jisté míry ovlivněn expanzí jiných makrofytů 
při oteplování vod, které je způsobeno odpadním 
teplem nebo prohříváním stojatých vod v extrémně 
teplých letech. Cílený ochranářský management 
této vegetace je obtížný, protože je hlavně nutné 
omezit znečištění povrchových vod. Ve stojatých 
vodách s porosty Potamogeton perfoliatus může 
být zapotřebí občas odstranit vrstvu organického 
bahna. V úsecích toků s dosud hojným výsky-
tem této vegetace by bylo žádoucí regulovat 
lodní provoz, včetně malých motorových člunů
a skútrů.

Rozšíření. Potamogeton perfoliatus se vysky-
tuje v tropické až arktické zóně Eurasie, sever-
ní polovině Afriky, Austrálii a vzácně i v Severní 
a Střední Americe; ve větší části Severní Ameriky 
jej nahrazuje příbuzný druh P. richardsonii (Hultén 
& Fries 1986, Wiegleb & Kaplan 1998). V areálu 
druhu P. perfoliatus je možno očekávat i výskyt 
asociace Potametum perfoliati. Tato vegetace se 
pod různými jmény uvádí ze Skotska (Spence in 
Burnett 1964: 306–425), Pyrenejského poloostrova 
(Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Julve 1993, 
Ferrez et al. 2009), Nizozemska (Schipper et al. in 
Schaminée et al. 1995: 65–108), Německa (Pott 
1995, Görs in Oberdorfer 1998: 99–108, Rennwald 

2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in Schubert 
et al. 2001b: 225–238), Polska (Tomaszewicz 
1979, Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Oťaheľová 
in Valachovič et al. 1995: 153–179), Maďarska 
(Borhidi 2003), Rakouska (Schratt in Grabherr & 
Mucina 1993: 55–78), Itálie (Venanzoni & Gigante 
2000), Chorvatska (Ranđelović et al. 1993), Bosny 
a Hercegoviny (Jasprica & Carić 2002), Černé hory 
(Blaženčić & Blaženčić 1989), Srbska (Blaženčić & 
Blaženčić 1983, Lakušić et al. 2005), Rumunska 
(Popescu & Coldea in Coldea 1997: 36–53), Ukra-
jiny (Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė & Balevičius 
2006), Estonska (Miljan 1933, Paal & Trei 2004, Trei 
& Pedusaar 2006), zemí severní Evropy (Dierßen 
1996, Nurminen 2003), dolního Povolží a podhůří 
Jižního Uralu v evropské části Ruska (Klotz & Köck 
1984, Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004), 
západní Sibiře (Kiprijanova 2000, Taran 2000, 
Taran & Tjurin 2006), od jezera Bajkal (Chytrý et 
al. 1993), z Mongolska (Hilbig 2000b) a indického 
Kašmíru (Zutshi 1975). V České republice pochází 
převážná část fytocenologických snímků z řečiště 
Labe mezi Nymburkem a Neratovicemi (Rydlo 
1987b, 2007b) a z Vltavy mezi Vyšším Brodem 
a Zlatou Korunou a mezi Hněvkovicemi a Týnem 
nad Vltavou (Rydlo & Vydrová 2000). Starý údaj 
je k dispozici i z Vltavy u Frymburka, kde je dnes 
koryto zaplaveno přehradní nádrží Lipno (Sýkora 
1937). Dále existují údaje z řečiště Ohře u obcí 

Obr. 63. Rozšíření asociace VBB05 Potametum perfoliati; malými tečkami jsou označena místa s výskytem diagnostického druhu 
Potamogeton perfoliatus podle floristických databází.
Fig. 63. Distribution of the association VBB05 Potametum perfoliati; small dots indicate occurrences of its diagnostic species, Pota-
mogeton perfoliatus, according to floristic databases.
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Mostkov poblíž Kynšperka nad Ohří a Staré Sedlo 
na Sokolovsku (Pivoňková & Rydlo 1992), pískovny 
u Stratova na Nymbursku (Rydlo 2005a) a hliníku 
u Chmeliště na Kutnohorsku (Rydlo, nepubl).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
je u nás vzhledem ke své vzácnosti významná 
hlavně pro ochranu biodiverzity mokřadů. Druh 
Potamogeton perfoliatus je hodnocen jako silně 
ohrožený (Holub & Procházka 2000). V řekách 
jeho porosty vytvářejí vhodné prostředí pro úkryt 
a tření ryb a biotop různých bezobratlých (Hejný 
in Hejný 2000a: 95). Je ceněn i jako akvarijní 
rostlina. Díky své schopnosti vázat toxické kovy 
je využitelný při čištění odpadních vod (Greger & 
Kautsky 1991, Hejný in Hejný 2000a: 95, Prasad & 
Freitas 2003). Za příznivých podmínek, zejména při 
dobré průhlednosti vody, může dojít k masovému 
rozvoji porostů, a je tudíž nutné je omezit, např. 
v rekreačně využívaných vodách (Hilt et al. 2006). 
Na druhé straně tuto vegetaci ohrožuje masová 
rekreace, silná eutrofizace, lodní doprava a regu-
lace vodních toků (Baattrup-Pedersen & Riis 1999, 
Kuczyńska-Kippen et al. 2003, Rydlo 2007b).

■ Summary. This vegetation type is dominated by sub-

merged species Potamogeton perfoliatus. It occurs in 

mesotrophic to eutrophic rivers, rarely also in flooded sand 

and loam pits, at water depths of 50–200 cm. In the past 

it was also recorded in some fishponds. It is typical of 

early stages of terrestrialization, which are characterized 

by a mineral bottom with stones and gravel. In the Czech 

Republic this is a rare vegetation type, occurring mainly in 

some sections of the Labe, Vltava and Ohře rivers.

VBB06
Elodeetum canadensis 
Nedelcu 1967
Vodní vegetace s vodním 
morem kanadským

Tabulka 4, sloupec 6 (str. 147)

Orig. (Nedelcu 1967): Ass. Elodeetum canadensis 

(Pign. 1953) Soó 1964

Syn.: Helodeetum canadensis Eggler 1933 (§ 2b, 

 nomen nudum), Aggrpm. ad Anacharis canaden-

sis e Potamogeton crispus Pignatti 1953 (§ 3c), 

Elodeetum canadensis Pignatti 1953 (fantom), 
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Elodeetum canadensis Soó 1964 (§ 2b, nomen 

nudum)

Diagnostické druhy: Elodea canadensis

Konstantní druhy: Elodea canadensis, Lemna minor

Dominantní druhy: Elodea canadensis

Formální definice: Elodea canadensis pokr. > 50 % 

NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT 

Nym phoides peltata pokr. > 25 % NOT Potamo-

geton natans pokr. > 25 % NOT Schoenoplectus 

lacustris pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum 

pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Vzhled porostů 
určuje ponořený druh vodní mor kanadský (Elo-
dea canadensis). Jeho dlouhé ohebné stonky, 
které jsou hustě porostlé drobnými průhlednými 
listy, obvykle volně vzplývají v hlubších vrstvách 
vodního sloupce. Pouze ve velmi mělkých vodách 
prorůstají až k hladině. Tato vegetace je značně 
druhově chudá, nejčastěji s 2–4 druhy cévnatých 
rostlin na ploše 4–100 m2, avšak nezřídka ji tvoří 
pouze dominantní druh. Ostatní druhy ponořených 
vodních makrofytů se objevují vzácně a dosahují 
malých pokryvností. Patří k nim například běžnější 
druhy rdestů, jako je Potamogeton crispus. Natant-
ní vrstva porostů chybí nebo bývá slabě vyvinuta; 
tvoří ji nejčastěji Lemna minor.

Stanoviště. Tato vegetace se vyskytuje ve sto-
jatých i mírně tekoucích vodách, jako jsou ryb-
níky, rybí sádky, pískovny v pokročilejším stadiu 
zazemnění, mrtvá ramena řek, příkopy, kanály 
a klidné úseky toků. Vody jsou hluboké zpravi-
dla 20–70 cm, nesmějí však vysychat, neboť na 
obnaženém substrátu Elodea canadensis rychle 
hyne. V zahraničí byla tato vegetace doložena 
i z vod hlubokých 4–5 m (Tomaszewicz 1979). 
Společenstvo vyžaduje dobře průhlednou vodu, 
snáší však polostín, a proto se vyskytuje i v les-
ních aluviálních tůních. Dno nádrží může být pís-
čité nebo jílovité, často s vrstvou nerozloženého 
opadu nebo organického bahna. K chemismu 
vody a substrátu neexistují z našeho území žádné 
údaje, výskyt společenstva v různých typech vod 
po celém území však v tomto směru ukazuje na 
jeho širší ekologickou amplitudu. Ze zahraničí je 
uváděno pH vody 6,0–9,3 a pH substrátu 6,4–7,4 
(Géhu 1961, Tomaszewicz 1979, Kłosowski 2006). 



156

Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně (Potametea)

Charakteristický je malý obsah iontů SO4
2– ve vodě 

(Kłosowski 2006). Hejný (in Hejný 2000a: 62) uvádí, 
že Elodea canadensis je náročná na vyšší obsah 
vápníku ve vodě. Srovnání chemických vlastností 
vody pro různá společenstva třídy Potametea, 
provedená v Polsku, však neprokázala výrazné 
rozdíly v obsahu vápníku ve vodách s výskytem 
asociace Elodeetum canadensis a jiných spole-
čenstev. U Elodeetum canadensis se obsah iontů 
Ca2+ pohyboval v rozmezí 15–65 mg.l–1 (Kłosowski 
2006). Také častý výskyt bohatých porostů aso-
ciace v pstruhových rybníčcích, sycených vodou 
s malým obsahem minerálních látek, svědčí při-
nejmenším o velké toleranci k nedostatku vápníku. 
U nás se toto společenstvo vyskytuje od nížin do 
podhorského stupně. Nejvýše položené lokality se 
nacházejí na Šumavě v nadmořských výškách asi 
740–750 m (Rydlo 2006d, Bufková & Rydlo 2008). 
Velký počet recentních lokalit ve vyšších polohách 
patrně souvisí s častějším výskytem vod s dobrou 
průhledností v těchto oblastech.

Dynamika a management. Elodea canaden-
sis je neofyt zavlečený do Evropy ze Severní 

Ameriky v první polovině 19. století (Casper & 
Krausch 1980, Hejný in Hejný 2000a: 62). U nás 
se objevila v roce 1879 a velmi rychle se rozšířila, 
zejména v rybnících (Podubský 1948, Hejný in 
Hejný 2000a: 62). Ačkoli je asociace Elodeetum 
canadensis u nás i v současnosti považována za 
běžnou vegetaci eutrofních vod, vzhledem k vel-
kým nárokům dominantního druhu na průhled-
nost vody ustoupila z chovných rybníků s tržním 
kaprem. Častěji se vyskytuje pouze v plůdkových 
rybnících a jiných rybnících speciálního určení, 
v nichž je malá hustota fytoplanktonu a omezené 
mechanické narušování dna. V nižších polohách 
je však toto společenstvo z vhodných stanovišť 
pravděpodobně vytlačováno vegetací konkurenč-
ně silnějších makrofytů, neboť většina recentních 
nálezů asociace Elodeetum canadensis pochází 
z chladnějších pahorkatin. Je pravděpodobné, 
že výskytů této vegetace u nás ve srovnání 
s minulostí ubylo. To může mít souvislost nejen 
se změnami v rybničním hospodaření, ale i se 
spontánním poklesem vitality populací a rychlosti 
šíření, což je popisováno i z jiných oblastí a mimo 
rybníky (Bowmer et al. 1995, Rodwell 1995, Greu-

Obr. 64.  Elodeetum canadensis. Porost vodního moru kanadského (Elodea canadensis) v pstruhovém rybníčku u Bečova nad Teplou 
na Karlovarsku. (K. Šumberová 2008.)
Fig. 64.  A stand of Elodea canadensis in a small trout pond near Bečov nad Teplou, Karlovy Vary district, western Bohemia.
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lich & Trémolières 2006, Hussner 2006). Příčinou 
může být například vyčerpání některých živin na 
stanovišti (Podubský 1948), což bylo v zahraničí 
pozorováno i u příbuzné Elodea nuttallii (Nagasaka 
2004). Na většině území Evropy se vyskytují pouze 
samičí rostliny, takže je možné jen vegetativní 
rozmnožování pomocí fragmentů rostlin nebo 
turionů (Casper & Krausch 1980, Hejný in Hejný 
2000a: 62). Management porostů E. canadensis 
může být bezzásahový, ale v případě ohrožení 
ochranářsky cenných makrofytních společenstev 
nebo hospodářských problémů je nutné je ome-
zovat. To je však obtížné, neboť při mechanickém 
odstraňování porosty rychle regenerují z úlomků 
rostlin; mechanické narušení dokonce u rostlin 
indukuje intenzivnější tvorbu bočních výhonů (Mie-
lecki & Pieczyńska 2005). Problematické je rovněž 
potlačování porostů pomocí herbicidů, neboť 
povrch rostlin je pokryt povlakem symbiotických 
bakterií a řas, které účinek herbicidů omezují 
(Bowmer et al. 1995). V rybničním hospodaření se 
doporučuje zimování nebo letnění rybníků a nasa-
zení obsádky starších ročníků kapra (Podubský 
1948, Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 
23–64). Tato vegetace představuje v rámci svazu 
Potamion stadium pokročilejší sukcese v mělkých 
vodách. Navazujícím sukcesním stadiem jsou 

společenstva třídy Lemnetea nebo rákosiny třídy 
Phragmito-Magno-Caricetea, s nimiž se Elodeetum 
canadensis nezřídka vyskytuje v mozaice.

Rozšíření. Elodea canadensis se přirozeně vysky-
tuje v temperátní zóně Severní Ameriky, zejména 
na tichomořském pobřeží, v povodí řeky sv. Vavřin-
ce a oblasti Velkých jezer (Bowmer et al. 1995). 
Z oblasti svého původního výskytu se rozšířila do 
Evropy a některých oblastí Asie, Afriky, Austrálie 
a na Nový Zéland (Casper & Krausch 1980, Hul-
tén & Fries 1986, Bowmer et al. 1995). Asociace 
Elodeetum canadensis se uvádí z Velké Británie 
(Rodwell 1995), Španělska (Gabriel y Galán Moris 
& Gallo 2004), Francie (Corillion 1957, Ferrez et al. 
2009), Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée 
et al. 1995: 65–108), Německa (Doll 1991b, Pott 
1995, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238), Švéd-
ska (Larson 2007), Polska (Tomaszewicz 1979, 
Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Oťaheľová in 
Valachovič et al. 1995: 153–179), Maďarska (Borhi-
di 2003), Rakouska (Eggler 1933), Itálie (Pignatti 
1953), Chorvatska (Devillers & Devillers-Terschuren 
2001a), Bosny a Hercegoviny (Jasprica & Carić 
2002), Albánie (Mullaj et al. 2007), Malty (Devil-
lers & Devillers-Terschuren 2001b), Rumunska 

Potamion

Obr. 65.  Rozšíření asociace VBB06 Elodeetum canadensis; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Elodea canadensis podle flo-
ristických databází.
Fig. 65.  Distribution of the association VBB06 Elodeetum canadensis; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Elodea canadensis, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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(Nedelcu 1967, Popescu & Coldea in Coldea 1997: 
36–53), Ukrajiny (Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė 
& Balevičius 2006), podhůří Jižního Uralu v Rusku 
(Klotz & Köck 1984, Jamalov et al. 2004) a Japon-
ska (Yoshioka in Numata 1974: 211–236). Údaje 
o výskytu asociace v Severní Americe existují 
z Oregonu i dalších států USA (Christy 2004). 
V České republice se Elodeetum canadensis vy-
skytuje roztroušeně po celém území. Nejvíce lokalit 
je doloženo ze Šumavy a Pošumaví (Vydrová 1997, 
Vydrová & Pavlíčko 1999, Rydlo & Vydrová 2000, 
Bufková & Rydlo 2008), Příbramska a Dobříšska 
(Rydlo 2006a), Křivoklátska (Rydlo in Kolbek et 
al. 1999: 35–111), Vlašimska (Pešout 1991, 1992, 
1994, 1996), východních a severovýchodních Čech 
(Kovář 1980, Rydlo 1982, 1999a, Černohous & 
Husák 1986, Jirásek 1998, Stránská 2007, Rydlo 
jun. 2008) a dolního Podyjí (Fiala 1964). V jihočes-
kých rybničních pánvích, zejména na Blatensku 
(Šumberová, nepubl.), Českobudějovicku (Hejný 
2000b, Šumberová, nepubl.) a Třeboňsku (Husák 
& Rydlo 1992, Rydlo 1998d), byla tato vegetace 
zaznamenána vzácně a většinou se vyskytovala 
pouze v rybích sádkách nebo menších tocích. 
Překvapivě málo údajů je k dispozici i ze střed-
ního Polabí (Husák & Rydlo 1985, Černohous & 
Husák 1986, Rydlo 1998a, 2006b, 2007b).

Hospodářský význam a ohrožení. Elodea cana-
densis je rostlina používaná v akvaristice; právě 
akvaristé ji rozšířili i do volné přírody mimo pů-
vodní areál (Bowmer et al. 1995). V Evropě i na 
některých dalších kontinentech se chová jako 
invazní neofyt (Bowmer et al. 1995, Lacoul & 
Freed man 2006a). U nás byla dříve považována 
za velmi nebezpečnou rostlinu zejména v ryb-
ničním hospodaření, neboť její rozsáhlé porosty 
mohou přispívat k posunům pH do silně zásadi-
tých hodnot a úhynu vodních organismů. Při ne-
dostatku slunečního záření vedou ke kyslíkovým 
deficitům a znesnadňují výlovové práce, zejména 
u plůdku (Podubský 1948, Hejný in Hejný 2000a: 
62). V současnosti, po ústupu porostů asociace 
Elodeetum canadensis z našich rybníků, způ-
sobují problémy v rybničním hospodaření i na 
ochranářsky hodnotných lokalitách převážně jiné 
vodní makrofyty, zejména druhy s bujným růstem 
v teplých letních měsících. V menší míře mají po-
rosty Elodea canadensis pozitivní význam, neboť 
prokysličují vodu a poskytují úkryt a prostředí 
pro rozmnožování vodním bezobratlým i obrat-

lovcům. Čerstvé rostliny lze použít jako výživné 
krmivo pro dobytek a drůbež (Podubský 1948, 
Hejný in Hejný 2000a: 62).

Poznámka. Zatím na dvou lokalitách, v umělé 
vodní nádrži v Kinského sadech v Praze (Husák 
1992) a v Huťském rybníce v Novohradských ho-
rách (Bar tošová et al. 2008), byla u nás zazname-
nána asociace Elodeetum nuttallii Ciocârlan et al. 
1997. Její dominantní druh Elodea nuttallii pochází 
stejně jako E. canadensis ze Severní Ameriky, 
jeho areál je však oproti areálu E. canadensis po-
sunut poněkud jižněji a zahrnuje hlavně východní 
polovinu USA (Bowmer et al. 1995). Do Evropy 
byla E. nuttallii zavlečena teprve v první polovině 
20. století (Casper & Krausch 1980). V současnosti 
je rozšířena téměř po celém světě (Hussner 2006). 
Zatímco v některých evropských zemích, např. 
ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu, Francii 
a na Slovensku, se tento druh rychle šíří (Rodwell 
1995, Schipper et al. in Schaminée et al. 1995: 
65–108, Oťaheľová & Valachovič 2002, Greulich &
Trémolières 2006, Hussner 2006, Bartošová et 
al. 2008), u nás zatím tento trend potvrzen nebyl. 
V Japonsku invaze E. nuttallii v jezerech výrazně 
snížila diverzitu přirozené makrofytní vegetace 
(Hamabata 1991, Nagasaka et al. 2002), v sou-
časné době však ustává (Kadono 2004, Nagasaka 
2004). Rozsáhlou invazi je možné předpokládat 
i v Evropě, neboť v některých oblastech populace 
E. nuttallii nahradily i dosavadní porosty E. cana-
densis (Greulich & Trémolières 2006, Hussner 
2006). Ačkoli porosty obou druhů rodu Elodea se 
nejčastěji vyskytují v eutrofních vodách, E. nuttallii 
je v tomto prostředí pravděpodobně konkurenčně 
schopnější, a proto v oblastech s jejím častým 
výskytem bývají porosty E. canadensis pozorová-
ny spíše ve vodách chudších živinami. Pro vody 
s výskytem E. nuttallii je charakteristický zejména 
vyšší obsah iontů PO4

3–. Elodea nuttallii rovněž to-
leruje větší rozsah teploty vody než E. canadensis, 
která častěji roste v chladnějších vodách (Greulich 
& Trémolières 2006). Rozsáhlé porosty E. nuttallii 
mají vedle nepříznivého vlivu na biodiverzitu vod-
ních ekosystémů i negativní dopad ekonomický, 
například omezují rekreační využití vodních nádrží 
a způsobují problémy při těžbě materiálu v hustě 
zarostlých těžebních jámách (Hussner 2006).

Druhům rodu Elodea je příbuzný a fyziogno-
micky velmi podobný druh Egeria densa. Porosty 
tohoto druhu byly v České republice zatím doku-
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mentovány na dvou místech, a to v rybnících v Kin-
ského sadech v Praze na Petříně a v obci Borek 
u Českých Bu dějovic (Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 312–313); porosty na obou lokalitách však již 
byly zničeny (Rydlo, nepubl.). Egeria densa pochází 
z Jižní Ameriky a podobně jako předchozí druhy se 
pěstuje v akváriích i zahradních nádržích, odkud se 
dostává do volné přírody (Casper & Krausch 1980). 
V současnosti patří zejména v Severní Americe, 
Japonsku a na Novém Zélandu k nebezpečným 
invazním neofytům, ohrožujícím původní makrofyt-
ní vegetaci a působícím vážné hospodářské ztráty 
(Bowmer et al. 1995, Les & Mehrhoff 1999, Kadono 
2004, Lacoul & Freedman 2006a). V Evropě by mohl 
tento druh invadovat hlavně v teplých oblastech, 
a to především ve vodách využívaných k rekreaci 
nebo v plůdkových rybnících, neboť vyžaduje vyšší 
teplotu a průhlednost vody (Barko & Smart 1981). 
V příznivých podmínkách je konkurenčně silnější 
než Elodea nuttallii (Hussner 2006).

■ Summary. This species-poor vegetation type is domi-

nated by Elodea canadensis, a neophyte of North American 

origin, which was introduced to the Czech Republic in 

the second half of 19th century. Its biomass is usually 

concentrated in deeper parts of the water column, and 

therefore this species requires good water transparency. 

It occurs in eutrophic water bodies such as fishponds, fish 

storage ponds, flooded sand pits, oxbows, channels and 

lentic sections of streams. The water in these habitats is 

usually 20–70 cm deep, but does not recede to expose the 

bottom. Elodeetum canadensis occurs across the lowland 

to submontane areas of the Czech Republic, but in recent 

decades it has been on the decline at some lowland sites 

due to an increase in water turbidity.

VBB07
Potamo pectinati-
-Myriophylletum spicati 
Rivas Goday 1964
Vodní vegetace se stolístkem 
klasnatým

Tabulka 4, sloupec 7 (str. 147)

Orig. (Rivas Goday 1964): As. nova Potamogeton 

pectinatus et Myriophyllum spicatum

Syn.: Myriophylletum spicati von Soó 1927 (§ 2b, 

nomen nudum), Potamo pusilli-Myriophylletum 

spicati Ranđelović et Zlatković in Ranđelović et 

Blaženčić 1996

Diagnostické druhy: Myriophyllum spicatum

Konstantní druhy: Myriophyllum spicatum

Dominantní druhy: Myriophyllum spicatum

Formální definice: Myriophyllum spicatum pokr. > 

50 % NOT Butomus umbellatus pokr. > 25 % NOT 

Menyanthes trifoliata pokr. > 25 % NOT Nymphaea 

alba pokr. > 25 % NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % 

NOT Sparganium emersum pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Jde o druhově 
chudé, nezřídka jednodruhové porosty, v nichž do-
minuje ponořený stolístek klasnatý (Myriophyllum 
spicatum). Řidčeji se vyskytují některé další druhy 
ponořených vodních makrofytů, např. Ceratophyl-
lum demersum. Natantní vrstva zpravidla chybí 
nebo je vyvinuta fragmentárně a tvoří ji běžné pleu-
stofyty, jako je Lemna minor. Celkový počet druhů 
cévnatých rostlin se nejčastěji pohybuje v rozmezí 
2–4 na ploše 4–25 m2, v řekách bývá vzácně vy-
vinuto i mechové patro tvořené druhem Fontinalis 
antipyretica. Porosty této asociace zpravidla ne-
bývají plně zapojené, pokryvnost se pohybuje nej-
častěji v rozmezí 60–90 %. Myriophyllum spicatum 
však většinou vyplňuje celý vodní sloupec ode dna 
až k hladině. V létě vystupují nad hladinu klasnatá 
květenství, jejichž horní část tvoří výrazně zbarvené 
samčí květy s vínově červenými korunními lístky 
a žlutozelenými tyčinkami. To dodává porostům 
charakteristický barevný aspekt.

Stanoviště. Druh Myriophyllum spicatum se vy-
značuje širokou ekologickou amplitudou ve vztahu 
k vlastnostem vody i substrátu, a proto se jeho 
porosty mohou vyskytovat v různých typech vod. 
Upřednostňuje však stanoviště s pravidelným me-
chanickým narušováním nebo v raném stadiu suk-
cese. U nás patří Potamo pectinati-Myriophylletum 
spicati k nejběžnějším typům makrofytní vegetace 
na středních a dolních tocích řek. Velmi časté je 
i v pískovnách a vyskytuje se také v rybnících, 
mrtvých ramenech a kanálech. Nejčastěji bylo 
zaznamenáno v hloubkách 20–100 cm, v zahranič-
ních jezerech až v hloubce 3,5 m (Kłosowski 2006). 
Společenstvo snáší i mírně zakalené vody. Pokud 
stanoviště v létě krátkodobě vyschne, vytváří Myrio-
phyllum spicatum terestrickou formu a přežívá na 

Potamion
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mokrém substrátu. Stanoviště jsou zpravidla plně 
osluněná. Dno bývá nejčastěji jílovité nebo štěr-
kovité až kamenité, často s vrstvou organického 
bahna. Celkový obsah organické hmoty v sub-
strátu je však malý a zpravidla nepřesahuje 20 % 
(Kłosowski 2006). Velký, anebo naopak příliš malý 
podíl organické hmoty a živin v substrátu působí na 
růst M. spicatum nepříznivě (Barko & Smart 1986, 
van Wijck et al. 1994). Vody s výskytem této vege-
tace jsou mezotrofní až silně eutrofní a vyznačují 
se vyšší alkalinitou (Spence 1967, Rodwell 1995, 
Lacoul & Freedman 2006a). Reakce vody uváděná 
v zahraniční literatuře se pohybuje v rozsahu pH 
6,5–9,6, většina hodnot se však nachází mezi 7,7 
a 8,5 (Kadono 1982, Rodwell 1995, Kłosowski 
2006). Reakce substrátu leží v rozmezí pH 6,0–8,3, 
nejčastěji 7,0–7,7. Charakteristický je velký obsah 
iontů Cl– a SO4

2– ve vodě a malý obsah iontů NO3
– 

a celkového dusíku v substrátu (Kłosowski 2006). 
Tato vegetace se u nás vyskytuje hlavně v nížinách 
a teplejších pahorkatinách, vystupuje však až do 

podhorského stupně. Zasahuje i do oblastí s kon-
tinentálním klimatem, kde však osídluje pouze 
hlubší, nevysychající vodní nádrže (Hilbig 1995).

Dynamika a management. Potamo pectinati-
-My riophylletum spicati je ve střední Evropě při-
rozenou makrofytní vegetací stojatých a tekoucích 
vod. Má pionýrský charakter a je jedním z prvních 
společenstev, která osídlují nově vzniklé vodní 
nádrže nebo stanoviště, z nichž porosty vodních 
makrofytů přechodně vymizely (Oťaheľová in Vala-
chovič et al. 1995: 153–179, Hargeby et al. 2007). 
Dlouhodobě snáší mechanické narušování, např. 
silné proudění v tocích. V těchto podmínkách se 
může rychle rozšířit, neboť Myriophyllum spicatum 
se rozmnožuje vegetativně pomocí úlomků stonků 
s listy (Rybicki et al. 2001). Během velkých povodní 
mohou být sice porosty v řekách z větší části 
zničeny, ale poté opět snadno regenerují (Rydlo 
2005b). Je pravděpodobné, že po založení rybníků 
osídlilo Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 

Obr. 66.  Potamo pectinati-Myriophylletum spicati. Porost stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum) v plůdkovém rybníčku u Dívčic 
na Českobudějovicku. (K. Šumberová 2006.)
Fig. 66.  A stand of Myriophyllum spicatum in a small fry pond near Dívčice, České Budějovice district, southern Bohemia.
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i tato stanoviště, kde se mohlo v období extenzivní-
ho hospodaření snadno šířit. I nyní je Myriophyllum 
spicatum v rybničním hospodaření jedním z nejlé pe 
známých druhů vodních makrofytů. Společenstvo 
je v naší krajině natolik časté, že nevyžaduje žádný 
ochranářský management. V některých případech 
může být nezbytné je omezit, ať už z důvodů 
ochranářských (omezení konkurence pro vzácnější 
makrofyty) nebo hospodářských (zejména v rybnič-
ním hospodaření). K tomu se používá mechanické 
odstranění porostů, herbicidy, ponechání vodní 
nádrže po určitou dobu bez vody nebo vysazení 
herbivorních živočichů (Cross 1969, Spencer & 
Lekić 1974). Od nás byly praktické zkušenosti 
s omezováním porostů stolístku klasnatého pub-
likovány z Břehyňského rybníka u Doks. Účinné 
zde bylo vypuštění rybníka přes zimu, naopak 
nasazení početné populace amura bílého ani po 
dvou vegetačních obdobích nevedlo k ústupu 
po rostů (Adamec & Husák 2001). Na asociaci 
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati sukcesně 
navazuje vegetace vodních makrofytů s optimem 
ve vodách s hlubší vrstvou organického bahna na 
dně, v říčních nivách často například Nymphaeo 
albae-Nupharetum luteae nebo Myriophylletum 
verticillati. V rybnících, kde je sukcese omezována 
odstraňováním porostů makrofytů nebo v inter-

valech několika desetiletí odbahňováním, může 
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati přetrvávat 
dlouhodobě nebo se periodicky objevovat krátce 
po odbahnění.

Rozšíření. Asociace Potamo pectinati-Myriophyl-
letum spicati je přirozeně rozšířena v temperátní 
a mediteránní zóně Eurasie a místy zasahuje i do 
boreální zóny, v Asii i do subtropů. Dále byla zjiš-
těna v Africe, Severní Americe a Jižní Americe, kam 
bylo Myriophyllum spicatum zavlečeno (Casper 
& Krausch 1981, Hultén & Fries 1986) a kde se 
pak zejména v USA a Kanadě značně rozšířilo 
(Cronk & Fennessy 2001). V Evropě je vegetace 
s dominantním M. spicatum pod různými jmény 
doložena z Pyrenejského poloostrova (Ninot et 
al. 2000, Rivas-Martínez et al. 2001), Francie 
(Corillion 1957, Ferrez et al. 2009), Velké Británie 
(Rodwell 1995), Nizozemska (Schipper et al. in 
Schaminée et al. 1995: 65–108), Německa (Doll 
1991b, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a), 
jižního Švédska (Hargeby et al. 2007), Polska 
(Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 2007), Sloven-
ska (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179), 
Maďarska (Borhidi 2003), Itálie (Tomaselli et al. 
2006, Lastrucci et al. 2010), Malty (Devillers & 
Devillers-Terschuren 2001b), Srbska (Ranđelović 

Obr. 67.  Rozšíření asociace VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný 
obraz skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Myriophyllum 
spicatum podle floristických databází.
Fig. 67.  Distribution of the association VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati; available relevés provide an incomplete picture 
of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Myriophyllum spicatum, 
according to floristic databases, are indicated by small dots.
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& Blaženčić 1996, Lakušić et al. 2005), Černé 
hory (Blaženčić & Blaženčić 2005), Albánie (Buzo 
2000), Řecka (Dimopoulos et al. 2005), Bulhar-
ska (Tzonev et al. 2009), Rumunska (Nedelcu 
1973), Ukrajiny (Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė 
& Balevičius 2006) a Astrachaňské oblasti a pod-
hůří Jižního Uralu v Rusku (Klotz & Köck 1984, 
Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004). Ve 
vegetačních přehledech některých zemí není toto 
společenstvo zmiňováno, ačkoli je jeho výskyt 
velmi pravděpodobný. Mimo Evropu existují údaje 
o výskytu této vegetace z Egypta (Zahran & Willis 
2009), Afghánistánu (Gilli 1971), indického Kašmíru 
(Khan et al. 2004), Mongolska (Hilbig 1995, 2000b), 
severozápadní Číny (Li et al. 2006) a Japonska 
(Yoshioka in Numata 1974: 211–236, Takamura et 
al. 2003). Druhotné výskyty v USA a Kanadě, kde 
Myriophyllum spicatum dosahuje velké pokryv-
nosti (Les & Mehrhoff 1999, Boggs 2000, Cronk 
& Fennessy 2001, Rybicki et al. 2001), a v Chile 
(Jaramillo 2004) lze rovněž přiřadit k této asociaci. 
V České republice se Potamo pectinati-Myriophyl-
letum spicati vyskytuje v nížinách a pahorkatinách 
po celém území. Nejvíce výskytů bylo doloženo 
z Českého středohoří (Rydlo 2006f), řečiště Ohře 
(Pivoňková & Rydlo 1992), Berounky (Rydlo 1986b, 
2000a, Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111), 
Příbramska a Dobříšska (Rydlo 2006a), dolního 
Povltaví a středního Polabí (Husák & Rydlo 1985, 
Rydlo 1998b, 2005a, 2006b, 2007b), východních 
Čech (Černohous & Husák 1986, Rydlo 1995a, 
Jirásek 1998, Rydlo jun. 2008) a Znojemska (Rydlo, 
nepubl.). Další záznamy jsou k dispozici například 
z Českobudějovické pánve (Šumberová, nepubl.), 
řečiště Lužnice (Husák & Rydlo 1992), Sázavy 
(Rydlo 1993a), dolního Podyjí (Vicherek et al. 2000, 
Husák in Hrib 2007: 76–92), Vsetínska (Bartošová 
et al. 2008) a z Poodří (Koutecká 1980; bez bližší 
lokalizace). Nejvýše položený výskyt byl zjištěn 
u Černé v Pošumaví v 740 m n. m. (Šumberová, 
nepubl.). Skutečný počet lokalit této vegetace je 
však mnohem větší.

Variabilita. Variabilita této vegetace je malá a nelze 
ji systematicky hodnotit. V tocích a na stanovištích 
v nejranějších stadiích sukcese se často vysky-
tují monocenózy druhu Myriophyllum spicatum. 
Porosty v sukcesně starších stojatých vodách 
bývají druhově bohatší a zasahují do nich i ně které 
vzácnější druhy makrofytů, např. Batrachium circi-
natum a Najas marina.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegeta-
ce nemá přímé hospodářské využití. Její význam, 
podobně jako u jiných typů vegetace ponořených 
makrofytů, spočívá v prokysličování vody a zvět-
šování strukturní diverzity prostředí, v němž může 
koexistovat větší počet vodních organismů (Dvořák 
& Best 1982, Tessier et al. 2004). Proto je toto 
společenstvo prospěšné například v plůdkových 
rybnících, kde navíc poskytuje plůdku úkryt před 
predátory. Rozsáhlé porosty však při nedostatku 
světla odčerpávají kyslík a přispívají k výkyvům pH 
vody, což může vést k výraznému zpomalení růstu 
ryb nebo dokonce k jejich úhynu. Porosty rovněž 
znesnadňují výlovové práce. V Severní Americe pat-
ří Myriophyllum spicatum k nebezpečným invazním 
neofytům ohrožujícím původní makrofytní vegetaci 
a působí rozsáhlé změny v mokřadních ekosysté-
mech (Mills et al. 1996, Les & Mehrhoff 1999, Ruiz 
et al. 1999, Lacoul & Freedman 2006a). Jelikož je 
tento druh schopen růst ve značně znečištěných 
vodách a vázat v sobě toxické kovy (Prasad & 
Freitas 2003) a rovněž vylučuje látky omezující růst 
některých bakterií, sinic a řas (Leu et al. 2002, 
Gross 2003), jsou jeho porosty perspektivní pro 
využití v čistírnách odpadních vod nebo ve vodních 
nádržích určených k rekreaci. V současnosti tato 
vegetace není ohrožena u nás ani jinde v Evropě.

■ Summary. This vegetation type is dominated by the 

submerged species Myriophyllum spicatum, which has 

a broad ecological range, but it is most common in 

places with regular disturbance or in early successional 

stages. It is one of the most common aquatic associa-

tions in the middle and lower river courses and it also 

frequently occurs in flooded sand pits, fishponds, oxbows 

and channels. Water can be turbid; it is usually 20–100 

cm deep, but M. spicatum tolerates the drying out of its 

habitat for some period in summer. This association is 

common across the lowland and mid-altitude areas of 

the Czech Republic.

VBB08
Myriophylletum verticillati 
Gaudet ex Šumberová 
in Chytrý 2011 ass. nova
Vodní vegetace se stolístkem 
přeslenatým

Tabulka 4, sloupec 8 (str. 147)
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vyskytují další druhy, mají vždy malou pokryvnost. 
Nejčastěji jde o drobné pleustofyty, zejména Lem-
na minor, a dále např. Ceratophyllum demersum 
a některé rdesty. Ve fytocenologickém materiálu 
z našeho území převažují porosty s 2–7 druhy 
cévnatých rostlin na ploše 16–25 m2.

Stanoviště. Tato vegetace osídluje mělké stojaté 
a mírně tekoucí vody, jako jsou mrtvá ramena a alu-
viální tůně, menší rybníky, kanály a klidné úseky 
dolních toků řek. Na rozdíl od asociace Potamo 
pectinati-Myriophylletum spicati je Myriophylletum 
verticillati vázáno na stanoviště v pokročilejším 
stadiu zazemnění, zatímco v nedávno vzniklých 
vodních nádržích se neobjevuje (Doll 1991b, Oťa-
heľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). Jílovitý, 
hlinitý nebo štěrkovitý substrát dna nádrží je zpra-
vidla překryt hlubokou vrstvou organického bahna. 
Toto pozorování je v souladu s analýzou substrátu 
z Polska, udávající pro Myriophylletum verticillati 
největší obsah organické hmoty v porovnání s ně-
kolika dalšími společenstvy třídy Potametea, za-
tímco pro Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 
byla zjištěna jedna z nejmenších hodnot (Kłosowski 
2006). Stanoviště s výskytem této vegetace jsou 

Nomenklatorický typ: Černohous & Husák (1986: 150), 

snímek označený „Relevé from locality no. 102“ 

(holotypus hoc loco designatus)

Syn.: Myriophylletum verticillati Gaudet 1924 (§ 2b, 

nomen nudum), Myriophylletum verticillati von Soó 

1927 (§ 2b, nomen nudum), Ceratophylleto-Myrio-

phylletum verticillati Janković 1974 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Myriophyllum verticillatum

Konstantní druhy: Lemna minor, Myriophyllum ver-

ticillatum

Dominantní druhy: Lemna minor, L. trisulca, Myrio-

phyllum spicatum, M. verticillatum, Spirodela 

polyrhiza

Formální definice: Myriophyllum verticillatum pokr. 

> 25 % NOT Nymphaea candida pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. V druhově chudých 
porostech této asociace dominuje stolístek přesle-
natý (Myriophyllum verticillatum), jehož lodyhy jsou 
hustě olistěné dosti dlouhými peřenosečnými listy. 
Díky hustému olistění bývají porosty zpravidla plně 
zapojené. Často jsou to monocenózy. Pokud se 

Obr. 68.  Myriophylletum verticillati. Porost stolístku přeslenatého (Myriophyllum verticillatum) v kanále s tekoucí vodou v nivě řeky 
Moravy u Kostic na Břeclavsku. (K. Šumberová 2006.)
Fig. 68.  A stand of Myriophyllum verticillatum in a channel with moving water in the Morava river floodplain near Kostice, Břeclav 
district, southern Moravia.

Potamion
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plně osluněná nebo mírně zastíněná. Hloubka vody 
se pohybuje v rozmezí 40–100 cm, v zahraničí je 
však společenstvo uváděno i z hloubek 3,5–5 m 
(Tomaszewicz 1979, Doll 1991b, Kłosowski 2006). 
Porosty snášejí i krátkodobé vyschnutí vody, kdy 
Myriophyllum verticillatum na mokrém dně vytváří 
terestrické formy. Myriophylletum verticillati se 
vyskytuje v mezotrofních až přirozeně eutrofních 
vodách o dobré průhlednosti (Černohous & Husák 
1986, Doll 1991b, Kłosowski 2006). Reakce vody 
měřená na lokalitách v Polsku se pohybovala v roz-
mezí pH 6,0–8,5, nejčastěji kolem 8,0, a reakce sub-
strátu sahala k hodnotám kolem pH 6,7, nejčastěji 
se však pohybovala mezi 6,8 a 7,3 (Tomaszewicz 
1979, Kłosowski 2006). Charakteristický je malý 
obsah iontů PO4

3–, NH4
+ a K+ ve vodě a velký obsah 

celkového dusíku i celkového železa a rozpuštěné-
ho SiO2 v substrátu (Kłosowski 2006). Tato vegeta-
ce se vyskytuje v nížinách a teplých pahorkatinách; 
zasahuje i do oblastí s kontinentálním klimatem 
(Chytrý et al. 1993, Kiprijanova 2000).

Dynamika a management. Myriophylletum ver-
ticillati je přirozená makrofytní vegetace mělkých 
vod v pokročilém stadiu sukcese. Na rozdíl od 
předchozí asociace, Potamo pectinati-Myrio-

phylletum spicati, se mnohem méně rozšířila na 
antropogenní stanoviště. Zřizování rybníků a různé 
změny v jejich obhospodařování v průběhu vývoje 
produkčního rybářství se proto v četnosti jejího 
výskytu zřejmě příliš neodrazily. Negativní vliv na ni 
naopak měly regulace vodních toků a s nimi spo-
jený nedostatek vody v nivách, zejména v mělkých 
tůních v pokročilejším sukcesním stadiu. Mnohé 
vody se zdánlivě vhodnými podmínkami pro toto 
společenstvo bývají v současnosti osídleny zpra-
vidla jen vegetací okřehků (převážně Lemna minor 
a Spirodela polyrhiza), tedy druhů přežívajících 
i ve velmi mělkých hypertrofních vodách. Porosty 
Myriophyllum verticillatum, podobně jako dalších 
makrofytů citlivých k častému vysychání vody, 
se uchovaly především v přirozených i umělých 
tocích. Tato stanoviště se díky proudění vody dlou-
hodobě udržují v blokovaném sukcesním stadiu 
a pro zachování porostů asociace Myriophylle-
tum verticillati nevyžadují speciální management. 
V menších tocích, zejména v umělých kanálech, 
je občas nezbytné odstranit nadměrné vrstvy 
sedimentů kvůli zachování retenční kapacity toku. 
V těchto případech je vhodné odbahňovat po men-
ších úsecích, aby se alespoň v části toku uchovaly 
podmínky nezbytné pro rozvoj vegetace vázané na 

Obr. 69.  Rozšíření asociace VBB08 Myriophylletum verticillati; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Myriophyllum verticillatum podle 
floristických databází.
Fig. 69.  Distribution of the association VBB08 Myriophylletum verticillati; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Myriophyllum verticillatum, according to 
floristic databases, are indicated by small dots.
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hlubší organické bahno. U nás se Myriophyllum 
verticillatum nechová expanzivně a zpravidla není 
nutné je z ochranářských nebo hospodářských 
důvodů omezovat.

Rozšíření. Asociace Myriophylletum verticillati 
je přirozeně rozšířena v temperátní zóně Evro-
py, v Asii zasahuje až do subtropů. Její výskyt 
je možný i v Severní Americe a severní Africe, 
kde je doložen druh Myriophyllum verticillatum; 
ten na rozdíl od druhu M. spicatum jen vzácně 
zasahuje do chladných oblastí a nemá druhotné 
výskyty na jiných kontinentech (Meusel et al. 
1978, Casper & Krausch 1981, Hultén & Fries 
1986). V Evropě je asociace pod různými jmény 
uváděna z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Mar-
tínez et al. 2001), Francie (Géhu 1961, Ferrez et 
al. 2009), Německa (Pott 1995, Hilbig in Schubert 
et al. 2001b: 225–238), Polska (Tomaszewicz 
1979, Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Oťaheľová 
in Valachovič et al. 1995: 153–179), Maďarska 
(Borhidi 2003), Rakouska (Schratt in Grabherr & 
Mucina 1993: 55–78), Itálie (Tomaselli et al. 2006), 
Chorvatska (Ranđelović et al. 1993, Blaženčić & 
Blaženčić 1994), Černé hory (Blaženčić & Blažen-
čić 1989), Srbska (Kojić et al. 1998, Lakušić et al. 
2005), Bulharska (Tzonev et al. 2009), Ukrajiny 
(Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė & Balevičius 
2006), Finska (Nurminen 2003) a dolního Povolží 
a podhůří Jižního Uralu v evropské části Ruska 
(Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004). V Asii 
je doložena z indického Kašmíru (Zutshi 1975, 
Khan et al. 2004), západní Sibiře (Kiprijanova 2000) 
a od jezera Bajkal (Chytrý et al. 1993). V České 
republice je řídce roztroušena; častěji se vysky-
tuje v nivách velkých nížinných řek. Fytocenolo-
gickými snímky je doložena z Kladenska (Rydlo, 
nepubl.), Břehyňského rybníka u Doks (Stančík 
1995), Českého ráje (Rydlo 1999b), Kokořínska 
(Husák & Rydlo 1985), středního Polabí (Rydlo 
1982, 2005a, Husák & Rydlo 1985), Vlašimska 
(Pešout 1996), Náchodska (Rydlo 2006g), Poorličí 
(Černohous & Husák 1986, Rydlo jun. 2008), Zno-
jemska (Rydlo, nepubl.) a dolního Pomoraví (Rydlo 
2000b, Šumberová, nepubl.).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vege-
tace nemá přímé hospodářské využití. Její hlavní 
význam spočívá v uchování diverzity vegetace 
vodních makrofytů a na ni vázaných živočichů. 
Některé skupiny vodních bezobratlých vytvářejí 

v porostech této asociace velmi bohaté populace; 
u některých druhů zřejmě existuje specifická vazba 
na Myriophyllum verticillatum (Kuczyńska-Kippen 
& Nagengast 2003, 2006). Porosty jsou též dobrou 
třecí podložkou a úkrytem pro ryby. Podobně jako 
M. spicatum vylučuje i M. verticillatum bioaktivní 
látky, u nichž byl prokázán inhibiční účinek na růst 
některých sinic (Hilt et al. 2006); tuto vlastnost by 
bylo možné využít k omezování sinic v nádržích 
sloužících k rekreaci nebo jako zdroj pitné vody. 
Husté porosty v tocích zabraňují odnosu sedimen-
tu, a mají tak protierozní funkci, z dlouhodobého 
hlediska však urychlují zanášení říčních koryt. 
Myriophylletum verticillati nepatří v Evropě k hoj-
ným makrofytním společenstvům, ale většinou není 
považováno za ohrožené.

■ Summary. This vegetation type, dominated by Myrio-

phyllum verticillatum, a submerged species, occurs in 

mesotrophic to naturally eutrophic, clear water, e.g. in 

oxbows and other types of alluvial pools, small fishponds, 

channels and lentic sections of streams. In contrast to 

stands of M. spicatum, it occurs in habitats in an advanced 

stage of terrestrialization, while it is absent in recently 

established, and rare in man-made water bodies. It is an 

uncommon vegetation type in the Czech Republic.

VBB09
Potametum tenuifolii 
Kiprijanova et Laščinskij 2000
Vegetace mělkých vod 
s rdestem alpským

Tabulka 4, sloupec 9 (str. 147)

Orig. (Kiprijanova & Laščinskij jun. 2000): Potametum 

tenuifolii ass. nov. (Potamogeton tenuifolius =

P. alpinus)

Syn.: Potametum alpini Br.-Bl. 1949 (§ 2b, nomen 

nudum)

Diagnostické druhy: Potamogeton alpinus, Sparga-

nium emersum

Konstantní druhy: Potamogeton alpinus

Dominantní druhy: Elodea canadensis, Potamogeton 

alpinus

Formální definice: Potamogeton alpinus pokr. > 25 %

NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT 

Potamion
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Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Salix 

aurita pokr. > 15 % NOT Sparganium erectum 

pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Strukturu tohoto 
společenstva určuje dominantní rdest alpský (Po-
tamogeton alpinus). Jeho lodyhy, bohatě olistěné 
dlouhými kopinatými listy, tvoří submerzní vrstvu po-
rostů, v níž se dále uplatňují některé úzkolisté rdesty 
(např. P. berchtoldii a P. obtusifolius) a z dalších 
ponořených vodních makrofytů např. Myriophyllum 
verticillatum. Tato vrstva nezřídka dosahuje po-
kryvnosti 100 %. Potamogeton alpinus mívá často 
vyvinuté i lesklé kožovité vzplývavé listy eliptického 
tvaru a načervenalého zbarvení. Tyto listy jsou sou-
částí natantní vrstvy porostů, kterou dále tvoří např. 
P. na tans. Do porostů této asociace často vstupu-
jí i druhy potočních rákosin, např. Berula erecta 
a Sparganium emersum, které zde vytvářejí vzplýva-
vé nebo ponořené formy. Zpravidla bylo zazname-
náno 2–5 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m2, 
výjimečné však nejsou ani porosty o 9 druzích.

Stanoviště. U nás je tato vegetace známa přede-
vším z horních toků některých řek a potoků, dále 
z rybníků a jejich napájecích struh a zatopených 
těžebních jam. Hloubka vody se pohybuje zpra-
vidla v rozmezí 20–60 cm, vzácně dosahuje až 
90 cm (Husák & Rydlo 1985, Černohous & Husák 
1986, Rydlo 1987a). Ze zahraničí je společenstvo 
uváděno i z jezer, kde zasahuje až do hloubky 
několika metrů (Doll 1991b, Schratt in Grabherr & 
Mucina 1993: 55–78, Ninot et al. 2000). Výrazný 
pokles vody v nádrži může po krátkou dobu pře-
čkat v pozemní formě, substrát však nesmí úplně 
vyschnout (Brux et al. 1987). Vody s výskytem 
této vegetace jsou oligotrofní až mezotrofní, někdy 
i eutrofní, vždy však dobře průhledné. Substrát 
dna může být písčitý až štěrkovitý nebo jílovitý, 
obvykle s hlubokou vrstvou organického bahna, 
která výrazně podporuje růst dominantního druhu 
(Hu sák & Rydlo 1985, Rydlo 1987a, Hejný in Hejný 
2000a: 90–91, Boedeltje et al. 2005). Stanoviště 
s výskytem této vegetace jsou plně osluněná 
nebo mírně zastíněná (Rydlo 1987a). Sporé údaje 
o chemismu vody a substrátu na našich lokalitách 

Obr. 70.  Potametum tenuifolii. Porost rdestu alpského (Potamogeton alpinus) v přehradě Naděje u Horní Světlé na Českolipsku. 
(A. Vydrová 2006.)
Fig. 70.  A stand of Potamogeton alpinus in Naděje reservoir near Horní Světlá, Česká Lípa district, northern Bohemia.
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této vegetace indikují malý obsah dusíkatých látek 
a iontů PO4

3– ve vodě i v substrátu (Černohous 
& Husák 1986, Rydlo 1987a). Větší obsah iontů 
NO3

– ve vodě vede u tohoto druhu, který jako zdroj 
dusíku preferuje ionty NH4

+, k redukci růstu (Boe-
deltje et al. 2005). Podle měření na dvou lokalitách 
ve východních Čechách byly zjištěny hodnoty pH 
pro vodu 7,1 a 7,8, pro substrát 5,2 a 5,6 (Čer-
nohous & Husák 1986; v pískovně u Bělče nad 
Orlicí byl dominantní druh rdestu chybně určen, 
a snímek z této lokality je proto v originální práci 
zařazen k asociaci Potametum praelongi; Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Vysoký obsah 
vápníku ve vodě (45,3 a 52,5 mg.l–1; Černohous 
& Husák 1986) toto společenstvo zřejmě snáší, 
ale nepotřebuje pro svůj rozvoj. V zahraničí bylo 
Potametum tenuifolii zjištěno ve vodách chudých 
na živiny, jejichž chemismus byl obdobný jako 
na východočeských lokalitách, ale i ve vodách 
živinami značně bohatých uvnitř sídel (Spence in 
Burnett 1964: 306–425, Doll 1991b). Tato vegetace 
je vázána na chladnější polohy. U nás se vysky-
tuje od pahorkatin do hor. Nejvýše byla doložena 
na Šumavě v nadmořských výškách 700–800 m 
(Rydlo 1995c, Bufková & Rydlo 2008). Lokality 
v teplejších oblastech, např. na Kokořínsku, se 
nacházejí v lesních komplexech nebo hlubokých 
říčních údolích s klimatickou inverzí (Rydlo 1987a). 
Zahraniční výskyty v horských jezerech zasahují 
až do alpínského stupně (Schratt in Grabherr & 
Mucina 1993: 55–78, Ninot et al. 2000).

Dynamika a management. Potametum tenuifolii 
je přirozenou vegetací vod v pokročilejším sta-
diu sukcese. Často tvoří mozaiku se sukcesně 
navazujícími typy vegetace, jimiž jsou nejčastěji 
porosty rákosin a vysokých ostřic, případně mok-
řadní olši ny (Husák & Rydlo 1985). Z přirozených 
stanovišť se společenstvo rozšířilo i do rybníků. 
Vlivem celkové eutrofizace vod tato vegetace 
u nás zřejmě značně ustoupila a udržela se hlavně 
v tocích a nádržích v chráněných územích a oblas-
tech s extenzivním hospodařením, jako je bývalé 
hraniční pásmo nebo vojenské újezdy. Je možné, 
že některé výskyty měly přechodný charakter 
a zanikly například vlivem vysychání mělkých vod 
v extrémně suchých létech. Tyto procesy však 
mohly být urychleny i vodohospodářskými úprava-
mi. K ústupu porostů Potamogeton alpinus a jejich 
nahrazení odolnějšími druhy vodních makrofytů 
došlo i v severozápadní Evropě, kde tato vegetace 

byla dříve hojná (Sand-Jensen et al. 2000, Riis & 
Sand-Jensen 2001, Nurminen 2003). Ochranářský 
management je převážně bezzásahový. Pro pod-
poru této vegetace je možné v oblastech výskytu 
druhu P. alpinus vytvořit nová potenciálně vhodná 
stanoviště, např. mělké tůňky. Na existujících 
lokalitách je potřeba monitorovat a případně ome-
zovat šíření sukcesně pokročilejších stadií, např. 
citlivým odstraněním části sedimentů i s porosty 
rákosin a vysokých ostřic. Výhodou je, že P. alpi-
nus je dosti odolný vůči mechanickému naru-
šování a má velký potenciál při znovuosídlování 
stanovišť, zejména pomocí úlomků stonků s listy 
a plovoucích turionů (Wiegleb & Brux 1991, Wie-
gleb et al. 1991). Dlouhodobé narušování o vysoké 
intenzitě, u nás například v souvislosti s vodními 
sporty, může však způsobit vymizení druhu (Riis & 
Sand-Jensen 2001). Základní podmínkou udržení 
této vegetace v krajině je zachování mokřadů 
s čistou vodou.

Rozšíření. Druh Potamogeton alpinus má souvislý 
výskyt v boreální zóně a v chladnějších částech 
temperátní zóny Eurasie a Severní Ameriky. Vy-
skytuje se i v Alpách a dalších pohořích střední, 
jižní a jihovýchodní Evropy a také na Kavkaze 
(Hultén & Fries 1986, Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384). Asociace Potametum tenui-
folii byla zatím doložena pod různými jmény ze 
Španělska a Andorry (Ninot et al. 2000), Francie 
(Julve 1993, Ferrez et al. 2009), Skotska (Spence 
in Burnett 1964: 306–425), Skandinávie (Dierßen 
1996, Lawesson 2004), Německa (Doll 1991b, 
Pott 1995, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238), Rakous-
ka (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78), 
Slovenska (Hrivnák et al. 2011), Ukrajiny (Dubyna 
2006), Bosny (Redžić 2007), Estonska (Paal & 
Trei 2004), Litvy (Balevičie nė & Balevičius 2006), 
západní Sibiře (Kiprijanova & Laščinskij jun. 2000) 
a od jezera Bajkal (Chytrý et al. 1993). Spole-
čenstvo není uváděno z evropské části Ruska 
(Korotkov et al. 1991), ačkoli jeho výskyt je zde 
velmi pravděpodobný. V České republice je Pota-
metum tenuifolii doloženo z Ašska (Rydlo 2007a), 
Rakovnicka (Rydlo 2007d), nivy Pšovky a jejích 
přítoků na Kokořínsku (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 
1987a), Frýdlantského výběžku (Jehlík & Rydlo 
2008), Českého ráje (Černohous & Husák 1986), 
Pardubicka (Černohous & Husák 1986), Poorličí 
(Černohous & Husák 1986, Rydlo jun. 2008), Želez-
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ných hor (Černohous & Husák 1986), horního toku 
Vltavy poblíž Volar (Rydlo 1995c, Bufková & Rydlo 
2008), vojenského výcvikového prostoru Boletice 
na Šumavě (Vydrová & Pavlíčko 1999) a z Novo-
hradských hor (Černý & Husák 2004).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
je citlivým indikátorem změn v kvalitě povrchových 
vod. Její význam dále spočívá v tom, že zvětšu-
je biodiverzitu mokřadů. Potamogeton alpinus 
je v České republice řazen mezi silně ohrožené 
a zvláště chráněné druhy (Holub & Procházka 
2000). Společenstvo je ohroženo eutrofizací vod 
a regulací vodních toků.

■ Summary. The dominant species of this association, 

Potamogeton alpinus, has submerged, and in some cases 

also natant leaves. It occurs mainly in brooks, upper sec-

tions of rivers, fishponds and flooded loam pits, usually 

in a depth of 20–60 cm. Its habitats are usually in an ad-

vanced stage of terrestrialization. The water is oligotrophic 

to mesotrophic, in some cases also eutrophic, but always 

clear. This association is scattered in the mid-altitude areas 

of the Czech Republic, but in recent decades it has been 

on the decline on many sites due to eutrophication.

VBB10
Groenlandietum densae 
Segal ex Schipper et al. 
in Schaminée et al. 1995
Vegetace mezotrofních vod 
s rdestem hustolistým

Tabulka 4, sloupec 10 (str. 147)

Orig. (Schaminée et al. 1995): Groenlandietum Segal 

ex Schipper, Lanjouw et Schaminée ass. nov. 

(Groenlandia densa)

Syn.: Groenlandietum densae de Bolós 1957 (fan-

tom), Groenlandietum densae (Oberdorfer 1957) 

Korneck 1962 (fantom), Potamogeton densus-

-Gesellschaft Korneck 1969 (§ 3c)

Diagnostické druhy: Groenlandia densa

Konstantní druhy: Groenlandia densa, Lemna minor

Dominantní druhy: Groenlandia densa

Formální definice: Groenlandia densa pokr. > 25 %

Obr. 71.  Rozšíření asociace VBB09 Potametum tenuifolii; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton alpinus podle 
floristických databází.
Fig. 71.  Distribution of the association VBB09 Potametum tenuifolii; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton alpinus, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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Struktura a druhové složení. V porostech této 
asociace dominuje ponořený rdest hustolistý 
(Groen landia densa). Lodyhy jsou hustě porostlé 
vstřícnými, úzce kopinatými listy uspořádanými ve 
dvou řadách. Rostliny tak připomínají oboustran-
né hřebeny, což dodává charakteristický vzhled 
celému porostu. V porostech převažuje biomasa 
submerzní vrstvy, zatímco natantní vrstva bývá 
vyvinuta jen fragmentárně a tvoří ji zpravidla Lemna 
minor. U nás zaznamenané porosty jsou extrém-
ně druhově chudé, pouze s 1–2 druhy na ploše 
10–16 m2; to může souviset i s degradací porostů 
na naší jediné lokalitě. Ze zahraničí jsou známy 
druhově bohatší porosty, v nichž se vyskytují další 
ponořené vodní makrofyty, např. Potamogeton 
perfoliatus a Zannichellia palustris (Oťaheľová in 
Valachovič et al. 1995: 153–179).

Stanoviště. Tato vegetace se podle údajů ze zahra-
ničí vyskytuje převážně v tekoucích vodách, vzác-
něji vstupuje i do vod stojatých, zejména tůní, men-
ších rybníků a zaplavených příkopů (Oťaheľová in 
Valachovič et al. 1995: 153–179, Ninot et al. 2000, 

Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, Lawesson 
2004). U nás je známa pouze z jediné lokality v pra-
menném rybníčku, kde roste na místech s vodou 
hlubokou do 50 cm a jílovitým dnem s tenkou vrst-
vou organického bahna (Černohous & Husák 1986). 
Z velmi mělkých vod, maximálně do hloubky 70 cm, 
jsou porosty druhu Groenlandia densa uváděny i ze 
zahraničí (Velayos et al. 1989, Oťaheľová in Vala-
chovič et al. 1995: 153–179). Dno na zahraničních 
lokalitách bylo tvořeno štěrkem nebo organickým 
bahnem (Ninot et al. 2000, David & Halada 2003). 
Tato vegetace se vyskytuje v chladnějších vodách 
s dobrou průhledností, které jsou oligotrofní až 
eutrofní a bohaté vápníkem (Husák in Hejný 2000a: 
66–67, Ninot et al. 2000, Hilbig in Schubert et al. 
2001b: 225–238). Na lokalitách tohoto společen-
stva na Slovensku bylo naměřeno pH vody 7,1–8,0 
(Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179). 
Hodnoty z rozboru vody na jediném našem nalezišti 
(Klaudisová 1983) ukázaly na velký obsah vápní-
ku, dusičnanů a chloridů a malý obsah hořčíku, 
zatímco pH se pohybovalo mezi 6,7 a 8,2, což je 
v souladu s údaji v zahraniční literatuře. V Evropě 
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Obr. 72.  Groenlandietum densae. Porost rdestu hustolistého (Groenlandia densa) v rybníčku u Hořan na Kutnohorsku. (J. Rydlo 
jun. 2007.)
Fig. 72.  A stand of Groenlandia densa in a small fishpond near Hořany, Kutná Hora district, central Bohemia.
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je tato vegetace známa hlavně z nížin a pahorkatin, 
zpravidla z vápnitého podloží (Hilbig in Schubert et 
al. 2001b: 225–238). Ve Středomoří se vyskytuje 
i v horách v nadmořských výškách přes 1000 m 
(Lopez 1978, Velayos et al. 1989).

Dynamika a management. Jde o přirozenou ve-
getaci mělkých vod. O historickém výskytu spo-
lečenstva na našem území nemáme dostatek 
úda jů. Druh Groenlandia densa však u nás byl 
vždy vzácný, neboť se zde vyskytuje v mezních 
ekologických podmínkách. Datované doklady 
o vý skytu G. densa na našich lokalitách (Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384) ukazují, že 
k výraznému ústupu došlo zřejmě již na přelomu 
19. a 20. století, tj. dlouho před silnou eutrofizací 
vod a regulacemi vodních toků; příčiny tohoto 
ústupu nejsou dostatečně známy. V současnosti 
ústup druhu G. densa a jeho společenstva souvisí 
především s eutrofizací vod a je doložen z mnoha 
zemí Evropy, včetně těch, kde se tato vegeta-
ce dříve vyskytovala dosti hojně (Oťaheľová in 
Valachovič et al. 1995: 153–179, Sand-Jensen 
et al. 2000, Riis & Sand-Jensen 2001, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238). Eutrofizaci zpra-
vidla doprovází rozrůstání makrofytů s optimem 
ve vodách bohatých živinami, např. Potamogeton 
crispus, P. pectinatus nebo Lemna minor, fyto-
planktonu a vláknitých řas. Konkurence druhů 
s velkou biomasou a omezení dostupnosti světla 

jsou pravděpodobně jedny z nejdůležitějších fakto-
rů podílejících se na mizení porostů G. densa (Tho-
mas & Daldorph 1994). Management na lokalitách 
této vegetace je obtížný, neboť spočívá zejména 
v zajištění čistoty vody a snížení trofie prostředí. 
Substráty s velkým podílem organického materiálu 
negativně ovlivňují růst druhu G. densa, pravděpo-
dobně i prostřednictvím toxických látek, které vzni-
kají mikrobiální aktivitou v anaerobním prostředí 
(Thomas & Daldorph 1994). Výrazný ústup, ale za 
vhodných podmínek i opětovné rozrůstání porostů 
nebo jejich regenerace ze semen v půdní semenné 
ban ce (Oťaheľová & Maglocký in Čeřovský et al. 
1999: 174), může proběhnout i během několika 
málo let. V rybníčku u Hořan na Kutnohorsku byly 
v polovině sedmdesátých let 20. století pozorovány 
plošně rozsáhlé a vitální porosty G. densa, avšak již 
koncem sedmdesátých let se z nich vlivem zaná-
šení rybníčku půdou spláchlou z okolí a poklesu 
vody po poškození hráze zachovaly jen jednotlivé 
rostliny. Po odstranění bahna, prohloubení části 
rybníčku a opravě hráze v letech 1982–1984 se 
obnovily menší porosty G. densa (Klaudisová 1983, 
Rydlo 1986a), avšak na lokalitě pokračovalo další 
zazemňování, rozrůstání konkurenčně silnějších 
druhů a stínění okolními dřevinami. Proto bylo 
na přelomu let 1995 a 1996 na lokalitě odbahně-
no dno, upravena hráz a postaven suchý poldr 
k zachycení splachů ornice z okolních polí (Žlebčík 
1999). V roce 1997 zarůstala G. densa většinu 

Obr. 73.  Rozšíření asociace VBB10 Groenlandietum densae.
Fig. 73.  Distribution of the association VBB10 Groenlandietum densae.
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rybníčku, již v následujícím roce se však více 
rozšířily porosty vláknitých řas a Glyceria maxima. 
Z toho vyplývá, že vedle managementových zása-
hů směřujících k zachování vhodného stanoviště je 
nutné i omezování konkurenčně silnějších druhů. 
V kultuře Groenlandia densa dobře snášela i letní 
vystavení plnému slunci, teploty vody nad 25 °C 
a zimní promrznutí vodního sloupce. Porosty rege-
nerovaly v květnu až červnu z oddenků, ale bylo 
ověřeno i klíčení ze semen. I za kontrolovaných 
podmínek však někdy docházelo k náhlým úhynům 
rostlin: ty mohou být buď přirozené po ukončení 
tvorby semen, nebo reakcí na velkou hustotu 
porostů a nedostatek živin v substrátu. Ukázalo 
se, že odběr části biomasy má na celkovou vitalitu 
porostů příznivý vliv (Žlebčík 1999).

Rozšíření. Groenlandia densa se roztroušeně 
vyskytuje v temperátní zóně Evropy s výraznější 
koncentrací v její západní, střední a jižní části, 
odkud zasahuje do severní Afriky a jihozápadní 
Asie (Meusel et al. 1965, Hultén & Fries 1986, Kap-
lan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Asociace 
Groenlandietum densae se pod různými jmény uvá-
dí z Pyrenejského poloostrova (Ninot et al. 2000, 
Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Géhu 1961, 
Schäfer-Guignier 1994), Nizozemska (Schipper et 
al. in Schaminée et al. 1995: 65–108), Dánska (Dier-
ßen 1996, Lawesson 2004), Německa (Pott 1995, 
Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 
225–238), Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et 
al. 1995: 153–179) a středního Turecka (Kaplan, 
nepubl.). V České republice se Groenlandia den-
sa dříve vzácně vyskytovala od středního Polabí 
po dolní Poorličí, v rybníce Řeka ve Žďárských 
vrších a na Broumovsku (Kaplan in Štěpánková 
et al. 2010: 329–384). Poslední recentní lokalitou 
s přirozeným výskytem tohoto druhu i asociace 
Groenlandietum densae je rybníček jižně od obce 
Hořany na Kutnohorsku (Černohous & Husák 1986, 
Rydlo, nepubl.). Kromě toho je sledováno několik 
lokalit na Kokořínsku, kam byl druh v nedávné 
době vysazen (Prausová 2008).

Hospodářský význam a ohrožení. Vzhledem ke 
své vzácnosti nemá tato vegetace u nás žádný 
hospodářský význam. Její ochrana je důležitá 
pro zachování biodiverzity mokřadů. Groenlandia 
densa je u nás řazena mezi kriticky ohrožené druhy 
(Holub & Procházka 2000). Hlavními ohrožujícími 
faktory jsou eutrofizace, změna vodního režimu 

v souvislosti s vodohospodářskými úpravami a po-
klesem hladiny podzemní vody a konkurence jiných 
vodních makrofytů (Klaudisová 1983, Oťaheľová & 
Maglocký in Čeřovský et al. 1999: 174). Spole-
čenstvo mohou ohrozit i někteří vodní bezobratlí 
herbivoři: např. plž plovatka bahenní (Lymnaea 
stagnalis) tento druh silně preferuje oproti jiným 
makrofytům (Elger et al. 2002).

■ Summary. This association is dominated by Groen-

landia densa, a submerged aquatic species. In the Czech 

Republic it occurs at a single site near Kutná Hora in 

central Bohemia, where it is found in a small fishpond 

with clayey bottom overlaid by a layer of organic mud, at 

a water depth of 50 cm.

VBB11
Potametum denso-nodosi 
de Bolós 1957
Vegetace mírně tekoucích 
a stojatých vod s rdestem 
uzlinatým 

Tabulka 4, sloupec 11 (str. 147)

Orig. (de Bolós 1957): Potametum densi=nodosi

Syn.: Potametum nodosi (Soó 1960) Segal 1964

Diagnostické druhy: Nuphar lutea, Potamogeton 

nodosus, Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton nodo-

sus, Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Potamogeton nodosus

Formální definice: Potamogeton nodosus pokr. > 25 % 

NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT 

Sparganium emersum pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. V druhově chudých 
porostech této asociace dominuje rdest uzlinatý 
(Potamogeton nodosus). Jeho lesklé, kožovité, 
na hladině plovoucí listy s dlouhými řapíky tvoří 
natantní vrstvu porostů, kde je zpravidla soustře-
děna jejich hlavní biomasa. V této vrstvě se často 
a s velkou pokryvností vyskytují i některé pleus-
tofyty, např. Lemna gibba a L. minor. Pod vodou 
vytváří Potamogeton nodosus poloprůsvitné sub-
merzní listy s výraznou žilnatinou, které však v létě 
nezřídka odumírají. Naopak v rychleji proudící vodě 

Potamion
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často chybějí natantní listy (Kaplan in Štěpánková 
et al. 2010: 329–384) a biomasa porostů je sou-
středěna do submerzní vrstvy. Z ponořených druhů 
se v této vegetaci dále vyskytují zejména běžné 
makrofyty eutrofních vod, jako jsou Ceratophyllum 
demersum, Myriophyllum spicatum a Potamogeton 
crispus. Celkový vzhled porostů závisí na pod-
mínkách prostředí: v menších rychleji proudících 
tocích má společenstvo často charakter mozaiky, 
v níž jsou rozeznatelné jednotlivé trsy dominant-
ního P. nodosus; tato vegetace mívá pokryvnost 
kolem 50–90 %. Ve stojatých vodách nebo velkých 
tocích s pomalu proudící vodou porosty souvisle 
pokrývají hladinu a pokryvnost dosahuje až 100 %. 
V porostech této asociace bylo nejčastěji zazna-
menáno 3–5 druhů na ploše ploše 4–100 m2, v ře-
kách jsou běžné i monocenózy druhu P. nodosus.

Stanoviště. Porosty této asociace se u nás vysky-
tují hlavně v klidnějších úsecích řek, dále v umělých 
kanálech a strouhách, mrtvých ramenech, pískov-
nách a zatopených důlních propadlinách. Zpravidla 
jde o stanoviště vystavená vlivu mechanických 

disturbancí, jako je proudění vody a občasná nebo 
nedávno ukončená těžba štěrkopísku. Hloubka 
vody na našich lokalitách se pohybuje nejčastěji 
kolem 30–60 cm a jen výjimečně překračuje 2 m; 
v zahraničí byla tato vegetace zjištěna v jezerech 
i v hloubce přes 5 m (Vaquer & Champeau 1991). 
Porosty mohou dlouhodobě přežívat i ve vodě hlu-
boké jen několik cm a přechodně snášejí i limóz-
ní ekofázi. V substrátu dna zpravidla převažuje 
minerální složka o různé zrnitosti, od jílu po štěrk, 
výjimkou není ani kamenité dno. V povrchové 
vrstvě nebo ve spárách mezi kameny mohou být 
menší nánosy organického bahna; vysoký obsah 
organické hmoty v substrátu brzdí růst dominant-
ního druhu Potamogeton nodosus (Barko & Smart 
1983). Stanoviště jsou plně osluněná nebo mírně 
zastíněná. Vody s výskytem této vegetace jsou 
mezotrofní až přirozeně eutrofní, v tocích větši-
nou o velmi malé průhlednosti. Přesnější údaje 
o chemismu vody a substrátu nejsou pro naše 
území k dispozici. Ze zahraničí se společenstvo 
uvádí z vod o neutrální až alkalické reakci (pH 
až 8), s velkým obsahem karbonátů (Vaquer & 

Obr. 74.  Potametum denso-nodosi. Porost rdestu uzlinatého (Potamogeton nodosus), formy tekoucích vod s úzkými protáhlými listy, 
v Labi u Jiřic na Mělnicku. (A. Vydrová 2008.)
Fig. 74.  A stand of Potamogeton nodosus, a form typical of moving water with narrow elongated leaves, in the Labe river near Jiřice, 
Mělník district, central Bohemia.
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Champeau 1991). Potamogeton nodosus patří 
k druhům velmi náročným na teplo ve vegetačním 
období. V jižní a jihovýchodní Evropě na vápnitém 
podloží vystupuje i do podhorského stupně (Arnáiz 
& Molina 1985, Ninot et al. 2000), jinak je vázán 
hlavně na nížiny.

Dynamika a management. Společenstvo je při-
rozenou vegetací tekoucích, vzácněji i stojatých 
mezotrofních až eutrofních vod. Je vázáno na raná 
stadia sukcese, případně se vyskytuje na stano-
vištích, kde sukcesi a zazemňování organickými 
sedimenty blokuje proudění vody. Zřejmě i z toho 
důvodu od nás chybějí údaje o výskytu asociace 
Potametum denso-nodosi v rybnících, které mají 
většinou dno pokryté vrstvou organického bahna. 
Dokonce i výskyt samotného druhu Potamogeton 
nodosus byl z našich rybníků doložen jen velmi 
vzácně (Kaplan 2001a, Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384). Asociace Potametum denso-
-nodosi je především v řekách dlouhodobě stabilní 
vegetací. S postupující sedimentací a snižující se 
rychlostí proudění ji postupně nahrazují některé 

jiné typy vegetace, např. vzplývavá forma poros-
tů asociace Sagittario sagittifoliae-Sparganietum 
emersi, která s ní může tvořit mozaiku. V silně 
eutrofních vodách bývá Potametum denso-nodosi 
doprovázeno porosty asociace Ceratophylletum 
demersi, které vytrvávají i na stanovištích s vel-
mi hlubokým organickým bahnem. Tato vege-
tace zpravidla nevyžaduje žádný management. 
Existence vhodných stanovišť je většinou spjata 
s přirozeným charakterem a dynamikou vodních 
toků, kterou je potřeba zachovat. Z dlouhodobého 
hlediska je možné pokusit se omezit sukcesi na 
stanovištích společenstva ve stojatých vodách, 
např. odstraněním organických sedimentů a suk-
cesně pokročilejší vegetace. Podobně jako většina 
dalších makrofytních společenstev v řekách je 
i Potametum denso-nodosi poškozováno inten-
zivní lodní dopravou, při jejím omezení však dobře 
regeneruje (Rydlo 2007b).

Rozšíření. V Evropě je Potamogeton nodosus 
přirozeně rozšířen v teplých oblastech temperátní 
zóny. Vyskytuje se i na většině ostatních kontinen-

Potamion

Obr. 75.  Potametum denso-nodosi. Porost rdestu uzlinatého (Potamogeton nodosus), formy stojatých vod s širokými listy, v zatopené 
pískovně v oblasti soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku. (K. Šumberová 2006.)
Fig. 75.  A stand of Potamogeton nodosus, a form of still water with broad leaves, in a flooded sand pit near the confluence of the 
Morava and Dyje rivers, Břeclav district, southern Moravia.
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tů, kde zasahuje až do zóny subtropické, vzácně 
i tropické s výjimkou oblastí deštných lesů (Hultén 
& Fries 1986, Kaplan & Symoens 2005, Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384). V Evropě 
byla tato vegetace zaznamenána hlavně v její 
jižní a jihovýchodní části; ve střední Evropě je 
vázána pouze na nejteplejší nížiny. Byla doložena 
z Pyrenejského poloostrova (Ninot et al. 2000, 
Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Vaquer & 
Champeau 1991, Ferrez et al. 2009), Nizozemska 
(Segal 1965, Schipper et al. in Schaminée et al. 
1995: 65–108), Německa (Rennwald 2000, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238), Itálie (Lastrucci 
et al. 2010), Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et 
al. 1995: 153–179), Ukrajiny (Dubyna 2006), Srbska 
(Stevanović et al. 2003), Rumunska (Sanda et al. 
1999) a Bulharska (Tzonev et al. 2009). Na rozdíl od 
většiny našich společenstev třídy Potametea tato 
asociace nezasahuje do Skandinávie ani Pobaltí. 
V některých dalších zemích, např. v Rakousku, je 
výskyt velmi pravděpodobný, ale asociace zde 
dosud zřejmě nebyla rozlišována. Údaje o vegetaci 
s dominantním druhem Potamogeton nodosus jsou 
k dispozici rovněž z Egypta (Shaltout & El-Sheikh 
1993, Zahran & Willis 2009), Maroka (Kaplan, 
nepubl.), Turecka (Rydlo, nepubl.) a USA (Egertson 
et al. 2004). V České republice je tato asocia-
ce doložena z toku Labe, jeho přítoků a vzácně 
i z pískoven v aluviu mezi Pardubicemi a Mělníkem 

(Husák & Rydlo 1985, Černohous & Husák 1986, 
Rydlo 1987b, 2005a, 2007b), středního toku Vltavy 
(Rydlo & Vydrová 2000), Lužnice (Husák & Rydlo 
1992), Bílých Karpat (Rydlo 2000b) a z dolního 
Pomoraví mezi Uherským Hradištěm a soutokem 
Moravy s Dyjí (Rydlo 1992, Šumberová, nepubl.).

Hospodářský význam a ohrožení. U nás tato 
vegetace nemá vzhledem ke své vzácnosti velký 
hospodářský význam. Její ochrana je důležitá pře-
devším pro zachování diverzity vegetace vodních 
makrofytů a na ni vázaných živočichů. Potamoge-
ton nodosus je kolonizátorem mechanicky narušo-
vaných stanovišť. Jeho porosty přispívají například 
ke znovuoživení toků po vyčištění od nánosů, kde 
zároveň díky značnému podílu kořenové biomasy 
zpevňují dno (Engelhardt 2006). V porovnání s ně-
kterými jinými makrofyty výrazně snižuje množství 
fosforu ve vodě (Engelhardt 2006). V subtropic-
kých oblastech, např. v Egyptě a Indii, působí tato 
vegetace vážné hospodářské problémy zarůstáním 
melioračních kanálů a rybářsky využívaných vod, 
takže je nutno ji omezovat (Lancar & Krake 2002). 
Ve střední Evropě, kde nepatří k expanzivním 
typům vegetace, je společenstvo považováno za 
ohrožené regulací vodních toků a úbytkem vhod-
ných stanovišť (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179, Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et al. 
2001b: 225–238).

Obr. 76.  Rozšíření asociace VBB11 Potametum denso-nodosi.
Fig. 76.  Distribution of the association VBB11 Potametum denso-nodosi.
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■ Summary. This vegetation type is dominated by 

Potamogeton nodosus, a species which possesses both 

natant and submerged leaves, but the former may be 

absent in flowing water and the latter in warm, still, turbid 

water. It occurs in slow-moving rivers, artificial channels 

or flooded sand pits, but is absent from fishponds. These 

habitats are usually in an early successional stage or 

frequently disturbed, with mineral rather than organic 

sediments on the bottom. Water depth is usually between 

30 and 60 cm. It is a rare vegetation type in the Czech 

Republic, occurring mainly in some sections of lowland 

river corridors.

VBB12
Potametum praelongi Hild 1959
Vodní vegetace s rdestem 
dlouholistým

Tabulka 4, sloupec 12 (str. 147)

Orig. (Hild 1959): Potametum-praelongi-potametosum 

obtusifolii

Syn.: Potametum perfoliati potametosum praelongi 

Sauer 1937

Diagnostické druhy: Lemna trisulca, Potamogeton 

crispus, P. praelongus

Konstantní druhy: Potamogeton praelongus

Dominantní druhy: Potamogeton praelongus

Formální definice: Potamogeton praelongus pokr. 

> 25 %

Struktura a druhové složení. Strukturu spole-
čenstva určuje dominantní rdest dlouholistý (Po-
tamogeton praelongus). Tento druh je ponořený 
a vyznačuje se lodyhou v uzlinách klikatě zprohý-
banou a dlouhými (často přes 10 cm), průsvitnými, 
sytě zelenými ponořenými listy. Vzplývavé listy 
tento druh nevytváří. V hlubokých oligotrofních 
vodách se zpravidla vytvářejí monocenózy. U nás 
se v této vegetaci pravidelně vyskytují běžnější 
makrofytní druhy eutrofních vod, v submerzní 
vrstvě např. Elodea canadensis a Potamogeton 
crispus, v natantní vrstvě, pokud je vytvořena, se 
s malou pokryvností uplatňují např. Lemna minor, 
Nuphar lutea a natantní forma druhu Sparganium 
emersum. Tato vegetace je druhově chudá: byly 
zaznamenány zpravidla monocenózy nebo porosty 
s 2–5 druhy cévnatých rostlin na ploše 5–20 m2.

Stanoviště. U nás je tato vegetace známa z klid-
nějších úseků řek a mrtvých ramen, velmi vzácně 
se mohla vyskytovat i v rybnících (Černohous & 
Husák 1986, Rydlo 1989, 1995a, Prausová et al. 
2004). V zahraničí je doložena i z jezer (Doll 1991b, 
Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Berg et 
al. in Berg et al. 2004: 102–113). Na našich lokali-
tách bylo Potametum praelongi zaznamenáno ve 
vodě o hloubce 20–120 cm (Černohous & Husák 
1986, Rydlo 1989, 1995a), v jezerech s vysokou 
průhledností vody mimo naše území až v hloubce 
několika metrů (Spence in Burnett 1964: 306–425, 
Doll 1991b). Stanoviště jsou zpravidla plně oslu-
něná. Substrát dna je různý, na našich lokalitách 
byla obvykle zaznamenána vrstva organického 
bahna. Optimální podmínky nachází tato vege-
tace v chladných oligotrofních až mezotrofních 
vodách, ale uvádí se i z vod eutrofních (Miljan 
1933, Doll 1991b, Schratt in Grabherr & Mucina 
1993: 55–78, Dierßen 1996, Hilbig in Schubert et 
al. 2001b: 225–238). Ekologická amplituda porostů 
této asociace ve vztahu k pH a obsahu rozpuště-
ných látek ve vodě je zřejmě široká, většina prací 
však zachycuje jen její část, takže údaje v literatuře 
si někdy navzájem odporují (Spence 1967, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238). Většinou jsou 
porosty druhu Potamogeton praelongus uváděny 
ze slabě kyselých až slabě alkalických vod se 
středně velkým obsahem vápníku (Spence in Bur-
nett 1964: 306–425, Doll 1991b, Berg et al. in Berg 
et al. 2004: 102–113, Nowak et al. 2007) a kyselých 
až neutrálních substrátů (Miljan 1933, Doll 1991b). 
Údajům ze zahraničí odpovídají i analýzy vody 
a substrátu ze slepého ramene Orlice u Malšovy 
Lhoty, kde se tato vegetace dosud vyskytuje 
(Černohous & Husák 1986): bylo zde zaznamená-
no pH vody 7,5 a pH substrátu 4,95. V porovnání 
s lokalitami ostatních společenstev třídy Potametea 
zde byl zjištěn největší obsah celkového dusíku 
(převažovala nitrátová forma) ve vodě i v substrátu 
a největší obsah iontů Ca2+ ve vodě (65,3 mg.l–1). 
V citované práci je pro toto společenstvo uvedena 
ještě jedna lokalita, se značně odlišnými hodnotami 
měřených faktorů prostředí, podle novějších údajů 
však byl na této lokalitě Potamogeton praelongus 
zaměněn se submerzní formou druhu P. alpinus 
(Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). 
Analýzy vody a substrátu ze slepého ramene Orlice 
u Malšovy Lhoty (Prausová 2008) prokázaly velké 
rozdíly v obsahu živin a znečišťujících látek ve vodě 
a substrátu v různých částech slepého ramene. 

Potamion
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I dnes se zde vyskytují místa vhodná pro výskyt 
druhu P. praelongus s podobnými vlastnostmi vody 
a substrátu, jaké zjistili Černohous & Husák (1986) 
v polovině sedmdesátých let 20. století. Je pravdě-
podobné, že v prostředí s trvale vysokým obsahem 
živin není toto společenstvo schopno přežívat 
dlouhodobě (Doll 1991b). Potametum praelongi je 
vázáno především na chladnější oblasti, což do-
kládá celkové rozšíření druhu a v jižní části areálu 
jeho výskyt ve vysokohorských jezerech (Schratt 
in Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Dierßen 1996). 
U nás roste v mezních ekologických podmínkách 
a jeho výskyty mají zřejmě reliktní charakter (Webb 
& Moore 1982).

Dynamika a management. Jde o přirozenou 
makrofytní vegetaci živinami chudých vod v raném 
stadiu sukcese. O výskytu tohoto společenstva 
v minulosti nemáme dostatek informací, zřejmě 
však vždy patřilo spíše k vzácným typům vege-
tace, omezeným na nevelké části našeho území 
(Prausová et al. 2004, Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384). Jelikož je u nás v současnosti 

vázáno na aluvia řek, je pravděpodobné, že se 
na jeho výskytu vedle eutrofizace vod projevily 
také regulace vodních toků, neboť se tím omezila 
možnost vzniku nových přirozených stanovišť. 
Na některých lokalitách k ústupu této vegetace 
přispělo i vysazování býložravého amura a zaklá-
dání skládek odpadu (Rydlo 1995g, Prausová et 
al. 2004). V současnosti je přirozený výskyt druhu 
Potamogeton praelongus od nás znám pouze ze 
slepého ramene a toku Orlice u Hradce Králové 
(Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). 
Protože porosty ze slepého ramene byly negativně 
ovlivněny nadbytkem živinami bohatých sedimen-
tů a zástinem, bylo v letech 2001–2003 rameno 
částečně odbahněno a byly vykáceny dřeviny 
na jeho březích (Prausová et al. 2004). Populace 
druhu P. praelongus na této lokalitě je pravidelně 
sledována a její velikost postupně roste (Prausová 
2008). Na lokalitách, kde tato vegetace zanikla 
teprve nedávno, by se po odstranění sedimentů 
mohly porosty obnovit spontánně ze semenné 
banky na dně nádrží. Z krátkodobého hlediska 
může být management této vegetace bezzása-

Obr. 77.  Potametum praelongi. Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) z řeky Orlice u Hradce Králové-Malšovy Lhoty. (A. Vydro vá 
2007.)
Fig. 77.  Potamogeton praelongus from the Orlice river near Hradec Králové-Malšova Lhota, eastern Bohemia.
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hový, pod mínkou je však zachování nižší trofie 
a dobré průhlednosti vody, což je v současné 
krajině obtížně uskutečnitelné. V prostředí o větší 
trofii hrozí konkurence vodních makrofytů s opti-
mem výskytu v eutrofních vodách; ty je nutno 
v případě potřeby omezovat. Ve vodních nádržích 
je rovněž třeba vyloučit vysazování býložravých 
ryb nebo jiných živočichů, kteří by Potametum 
praelongi mohli spásat. Ústup porostů Potamoge-
ton praelongus vlivem eutrofizace byl zaznamenán 
i v dalších zemích Evropy (Doll 1991b, Sand-Jen-
sen et al. 2000, Riis & Sand-Jensen 2001, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238) a Severní Ame-
riky, kde se na něm podílelo i šíření invazního 
Myriophyllum spicatum (Cronk & Fennessy 2001, 
Egertson et al. 2004).

Rozšíření. Druh Potamogeton praelongus je roz-
šířen v chladnějších oblastech temperátní zóny 
a v boreální zóně Eurasie a Severní Ameriky, jen 
velmi vzácně zasahuje i do teplejších území (Hul-
tén & Fries 1986, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). V Evropě je častější v její severní 
části, jinde je pravděpodobně reliktem z chlad-
nějších období (Webb & Moore 1982); udržel se 
zde především ve vysokohořích a velmi vzácně 
i mimo ně. Asociace Potametum praelongi byla 
zatím doložena pouze ze Skotska (Spence in Bur-
nett 1964: 306–425), Skandinávie (Dierßen 1996), 
Estonska (Miljan 1933), Polska (Nowak & Nowak 

2007, Nowak et al. 2007), Německa (Doll 1991b, 
Pott 1995, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, Berg et 
al. in Berg et al. 2004: 102–113), Rakouska (Schratt 
in Grabherr & Mucina 1993: 55–78) a od jezera 
Bajkal na Sibiři (Chytrý et al. 1993). Pravděpodobný 
je i výskyt v Nizozemsku, kde jsou však porosty 
Potamogeton praelongus vzácné a hodnotí se 
v rámci jiných společenstev makrofytní vegetace 
(Schipper et al. in Schaminée et al. 1995: 65–108). 
Porosty s velkou pokryvností P. praelongus byly 
zaznamenány i v USA (Sheldon 1987). V České 
republice je druh P. praelongus historicky znám 
ze severních, středních, východních a jižních Čech, 
nikdy však nebyl hojný (Prausová et al. 2004, Kap-
lan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Asociace 
Potametum praelongi je fytocenologickými snímky 
doložena pouze ze tří lokalit, a to z toku Vltavy 
v jižní části Prahy (Rydlo 1989), tzv. Jezuitských 
tůní v Hradci Králové-Malšovicích a ze slepého 
ramene a přilehlé části toku Orlice u Malšovy Lhoty 
na Královéhradecku (Černohous & Husák 1986, 
Rydlo 1995a, Rydlo jun. 2008). Do současnosti 
se zachovala pouze poslední lokalita. Kaplan (in 
Štěpánková et al. 2010: 329–384) uvádí recentní 
výskyt druhu Potamogeton praelongus i v Orlici 
přímo v Hradci Králové, ten však není doložen 
fytocenologickým snímkem. Na Kokořínsku existu-
je několik lokalit, kam byl P. praelongus původem 
z Poorličí nedávno vysazen; místy zde prospívá 
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Obr. 78.  Rozšíření asociace VBB12 Potametum praelongi.
Fig. 78.  Distribution of the association VBB12 Potametum praelongi.
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lépe než na posledních lokalitách přirozeného 
výskytu na Královéhradecku (Prausová 2008).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
u nás vzhledem ke své vzácnosti nemá žádný 
hospodářský význam. Její ochrana je důležitá pře-
devším pro zachování biodiverzity vodních mak-
rofytů. Potamogeton praelongus je u nás zařazen 
mezi kriticky ohrožené a zvláště chráněné druhy 
(Holub & Procházka 2000). Jeho výskyt je ohrožen 
především eutrofizací vod a změnou dynamiky 
vodního režimu v říčních nivách. Porosty na izo-
lovaných lokalitách, např. v mrtvých ramenech, 
mohou ohrozit býložraví živočichové, zejména ryby 
(Prausová et al. 2004).

■ Summary. This vegetation type is dominated by Pota-

mogeton praelongus, a submerged aquatic macrophyte. 

It occurs in oligotrophic to mesotrophic water at depths 

of 20–120 cm, specifically in the lentic sections of rivers 

and in oxbows. In the Czech Republic it occurs naturally 

only at a few sites in eastern Bohemia. Historically it 

was recorded in Prague, and it was introduced in the 

Kokořínsko area.

VBB13
Potametum zizii Černohous 
et Husák 1986
Vodní vegetace s rdestem 
Zizovým

Tabulka 4, sloupec 13 (str. 147)

Orig. (Černohous & Husák 1986): Potametum zizii 

Černohous et Husák ass. nova (Potamogeton 

×zizii = Potamogeton ×angustifolius)

Syn.: Potametum zizii Zutshi 1975 (§ 2b, nomen 

nudum)

Diagnostické druhy: Lemna trisulca, Potamogeton 

gramineus, P. lucens, P. ×angustifolius, Ric-

ciocarpos natans, Schoenoplectus lacustris, 

Utricularia australis

Konstantní druhy: Lemna minor, L. trisulca, Potamo-

geton gramineus, P. lucens, P. ×angustifolius, 

Ric ciocarpos natans, Utricularia australis

Dominantní druhy: Potamogeton ×angustifolius

Formální definice: Potamogeton ×angustifolius pokr. 

> 25 %

Struktura a druhové složení. Strukturu poros-
tů určuje dominantní rdest Zizův (Potamogeton 
×angustifolius), který je stabilním hybridem druhů 
P. gramineus a P. lucens. Vytváří dosti velké po-
nořené listy a často i listy vzplývavé. V porostech 
se dále mohou vyskytovat oba rodičovské druhy 
a některé další vodní makrofyty s vazbou na mezot-
rofní až přirozeně eutrofní vody. V submerzní vrstvě 
se dále nacházejí např. Lemna trisulca a Utricularia 
australis, v natantní vrstvě dosahují větší stálosti 
Lemna minor a Ricciocarpos natans. Počet druhů 
cévnatých rostlin v porostech zaznamenaných na 
našem území se pohyboval v rozmezí 2–10 na 
ploše 6–16 m2. Někdy mohou mít porosty charakter 
monocenózy.

Stanoviště. Asociace Potametum zizii byla na 
našem území zaznamenána pouze dvakrát, a to 
v menších rybnících, z nichž jeden byl krátce před 
tím odbahněn (Černohous & Husák 1986, Rydlo 
2005a). Mimo rybníky byl u nás diagnostický druh 
této asociace Potamogeton ×angustifolius zazna-
menán jen velmi vzácně, např. v přehradní nádrži 
a v aluviálních tůních (Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). Jeho porosty se mohou vyskyto-
vat i v jezerech a zaplavených příkopech (Zutshi 
1975, Doll 1991b). Hloubka vody na lokalitách 
s výskytem tohoto společenstva u nás se pohybo-
vala v rozmezí 10–60 cm, v zahraničních jezerech 
dosahovala až 2,5 m (Zutshi 1975). Jde o mezo-
trofní až přirozeně eutrofní vody, jejichž dno tvoří 
minerální, např. jílovitý nebo kamenitý, až orga-
nominerální substrát (Černohous & Husák 1986, 
Rydlo 2005a). Podrobnější údaje o chemismu vody 
a substrátu nebyly pro naše území uveřejněny; ze 
zahraničí je společenstvo uváděno ze slabě kyse-
lých až slabě alkalických vod středně bohatých 
vápníkem a uhličitany (Spence in Burnett 1964: 
306–425, Doll 1991b). Jelikož se rodičovské druhy 
svými stanovištními nároky do jisté míry vylučují, 
zejména ve vztahu k obsahu vápníku ve vodě, je 
jejich společný výskyt vzácný. Podmínky umožňu-
jící spontánní hybridizaci a vyklíčení semenáčků 
P. ×angustifolius se zřejmě vyskytují velmi vzácně, 
což vysvětluje i vzácnost této asociace v celém 
areálu. Ta je vázána především na teplejší oblasti; 
u nás byla zatím zjištěna v nížinách do nadmořské 
výšky 245 m.

Dynamika a management. Jde o přirozenou mak-
rofytní vegetaci mělkých stojatých a tekoucích vod, 
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která je pravděpodobně vázána hlavně na raná 
stadia sukcese (Černohous & Husák 1986, Rydlo 
2005a). Potamogeton ×angustifolius je jako jediný 
evropský kříženec rdestů plodný, a může se tedy 
šířit nezávisle na rodičích (Kaplan in Štěpánková 
et al. 2010: 329–384). Pro klíčení semen je však 
nezbytný výrazný pokles vodní hladiny. O dynami-
ce této vegetace je známo jen velmi málo. Lokalita 
v Žehuňské oboře sice byla opakovaně sledována, 
vlivem vyschnutí a posléze zrušení rybníčku zde 
však společenstvo během dvou let silně ustoupilo 
(Rydlo 2005a) a poté zaniklo (Rydlo, nepubl.). Není 
ani jasné, nakolik se frekvence výskytu asociace 
Potametum zizii změnila oproti minulosti. Lze 
předpokládat, že u ní došlo k ústupu, podobně 
jako u rodičovských druhů (zejména P. gramineus), 
a že nejpříhodnější podmínky pro svůj výskyt u nás 
měla v době extenzivnějšího rybničního hospoda-
ření. Pravděpodobně však nikdy nepatřila k hojným 
typům vegetace. Management této vegetace je 
z krátkodobého hlediska bezzásahový. Z dlouho-
dobého hlediska je pravděpodobně vhodné šetrné 
odstranění hlubokých organických sedimentů ze 
dna nádrže.

Rozšíření. Potamogeton ×angustifolius se, podob-
ně jako rodičovské druhy P. gramineus a P. lucens, 
zřejmě vyskytuje hlavně v temperátní zóně Eur-

asie. Výskyt není vyloučen ani v boreální oblasti, 
případně i v oblastech s teplejším klimatem, kde 
se oba rodičovské druhy, byť vzácně, mohou také 
setkávat (Meusel et al. 1965, Hultén & Fries 1986, 
Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Zde 
je rovněž možný výskyt asociace Potametum zizii. 
Zatím je tato vegetace uváděna jen z několika zemí. 
Je však možné, že je kvůli své vzácnosti a efe-
mérnímu výskytu přehlížena nebo není z různých 
důvodů (např. hybridogenní původ dominantní-
ho druhu a nedostatek materiálu) v přehledech 
vegetace uváděna. Dosud bylo Potametum zizii 
doloženo ze Skotska (Spence in Burnett 1964: 
306–425), Francie (Ferrez et al. 2009), Německa 
(Doll 1991b, Rennwald 2000), Slovenska (Hrivnák 
et al. 2011) a indického Kašmíru (Zutshi 1975). 
V České republice bylo zaznamenáno na dvou 
lokalitách, a to u Holic na Pardubicku (Černohous 
& Husák 1986) a v rybníčku v Žehuňské oboře 
na Poděbradsku (Rydlo 2005a). Potamogeton 
×angustifolius se u nás vyskytuje velmi vzácně 
v nížinách a pahorkatinách (Kaplan in Štěpánková 
et al. 2010: 329–384).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
u nás nemá žádný hospodářský význam. Pravdě-
podobně jde o jedno z našich nejvzácnějších mak-
rofytních společenstev, jehož ochrana je důležitá 
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Obr. 79.  Rozšíření asociace VBB13 Potametum zizii; malými tečkami jsou označena místa s výskytem diagnostického taxonu Pota-
mogeton ×angustifolius podle floristických databází.
Fig. 79.  Distribution of the association VBB13 Potametum zizii; small dots indicate occurrences of its diagnostic species, Potamogeton 
×angustifolius, according to floristic databases.
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pro zachování biodiverzity mokřadů. Je ohroženo 
eutrofizací vod a změnami v jejich obhospoda-
řování. Ke zničení porostů mohou vést i události 
v historii lokality vzácné, například jedno vegetační 
období s jinou rybí obsádkou, než je v rybníce 
obvyklé, nebo přemnožení herbivorních bezob-
ratlých.

■ Summary. This association includes stands of Pota-

mogeton ×angustifolius, a stable hybrid of P. gramineus 

and P. lucens, which possesses large submerged leaves, 

and often also natant leaves. The parent species and 

some other aquatic macropytes may also occur in these 

stands. The association has been recorded only at two 

sites in eastern Bohemia, both in small fishponds with 

mesotrophic to naturally eutrophic water, at depths of 

10–60 cm.

VBB14
Parvo-Potamo-Zannichellietum 
pedicellatae De Soó 1947
Vegetace eutrofních vod 
s úzkolistými rdesty 
a šejdračkou bahenní

Tabulka 4, sloupec 14 (str. 147)

Orig. (De Soó 1947a): Parvipotameto-Zannichellietum 

pedicellatae Soó 1934, 1938, 1946 

Syn.: Parvo-Potamo-Zannichellietum tenuis Koch 1926 

(§ 37, nomen dubium), Zannichellietum palustris 

Nordhagen 1954, Zannichellietum palustris Lang 

1967

Diagnostické druhy: Potamogeton crispus, P. pusillus 

agg. (P. pusillus s. str.), Zannichellia palustris

Konstantní druhy: Zannichellia palustris

Dominantní druhy: Potamogeton pectinatus, 

P. pu sillus agg. (P. pusillus s. str.), Zannichel-

lia palustris

Formální definice: Zannichellia palustris pokr. > 25 %

OR (Zannichellia palustris pokr. > 5 % AND 

(Potamogeton pusillus agg. pokr. > 25 % OR 

Potamogeton pectinatus pokr. > 25 %)) NOT 

Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Porosty této asocia-
ce jsou tvořeny několika druhy ponořených vodních 

makrofytů s úzkými šídlovitými listy, které jsou si 
habituelně velmi podobné. V mělké stojaté vodě 
mají jednotlivé druhy výrazně zkrácené lodyhy, 
takže porosty připomínají nízké podvodní trávníky. 
S hloubkou vody se stonky prodlužují a zvětšuje 
se celková biomasa porostů. Velkou pokryvnos-
tí se vyznačuje šejdračka bahenní (Zannichellia 
palustris), která ve společenstvu často dominuje 
a může tvořit monocenózy. V druhově bohatších 
porostech mohou jako další dominanty vystupovat 
některé úzkolisté rdesty, a to hlavně rdest hřebe-
nitý (Potamogeton pectinatus) nebo rdest maličký 
(P. pusillus). Dále se uplatňují drobné pleustofyty, 
jako je Lemna minor. Porosty asociací Potametum 
pusilli a Potametum pectinati mohou mít podobné 
druhové složení, ale vždy v nich dominují příslušné 
druhy rodu Potamogeton, zatímco Zannichellia pa-
lustris se v nich vyskytuje jen s malou pokryvností 
nebo chybí. V porostech této asociace bylo nej-
častěji zaznamenáno 2–5 druhů cévnatých rostlin 
na ploše 1–25 m2.

Stanoviště. Tato vegetace se u nás vyskytuje pře-
vážně v mělkých stojatých vodách, jako jsou okra-
je rybníků, rybí sádky, aluviální tůně a pískovny, 
vzácněji i v menších tocích s mírně tekoucí vodou. 
Pozoruhodný je výskyt v nádržích určených k uklá-
dání cukrovarnických kalů (Rydlo 2006b). V zahra-
ničí osídluje i mělké vody v komplexech přímoř-
ských slanisk (Nordhagen 1954, Anonymus 1996). 
Hloubka vody se pohybuje nejčastěji v rozmezí 
5–40 cm, vzácně až do 1 m (Černohous & Husák 
1986, Rydlo 2005a, 2006b, c), v zahraničí však 
bylo společenstvo zjištěno ve vodách hlu bokých 
několik metrů (Tomaszewicz 1979). Spo lečenstvo 
může v létě dlouhodobě přežívat i na vodou 
nasyceném nebo velmi mělce zaplaveném (do 
1 cm) substrátu. Substrát dna je různý, nejčastě-
ji písčitý nebo jílovitý, někdy s příměsí kamenů 
a zpravidla s tenkou vrstvou organogenního bah-
na. Stanoviště jsou plně osluněná. Parvo-Potamo-
-Zannichellietum se u nás vyskytuje v eutrofních 
až hypertrofních vodách a snáší i velmi malou 
průhlednost vody, která je charakteristická napří-
klad pro chovné rybníky. Z podobného prostředí 
tuto asociaci uvádí například Görs (in Oberdorfer 
1998: 99–108). Údaje o chemismu vody a sub-
strátu nebyly z našeho území publikovány. Zanni-
chellia palustris patří k druhům upřednostňujícím 
vody bohaté dusíkem, fosforem a vápníkem, čas-
to i zasolené (Wiegleb 1978, Doll 1991b, Dierßen 
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1996). V Polsku bylo zjištěno pH vody 7,0–8,5 
(Tomaszewicz 1979). Stanoviště asociace Par-
vo-Potamo-Zannichellietum i její rozšíření v ČR 
dobře odrážejí tuto charakteristiku. Na rozdíl od 
porostů asociace Potametum pusilli je u nás pro 
Parvo-Potamo-Zannichellietum charakteristická 
výraznější vazba na znečištěné vody, v přírodních 
podmínkách například na shromaždiště ptáků 
(Hejný et al. in Květ et al. 2002: 63–95). Podobná 
stanoviště často osídluje i Potametum pectinati. 
Parvo-Potamo-Zannichellietum je také výrazně 
teplomilnější než Potametum pusilli a Potame-
tum pectinati, takže se u nás vyskytuje přede-
vším v nížinách a teplých pahorkatinách. Výš-
ková maxima byla zaznamenána ve Žďárských 
vrších v 545 m n. m. (Černohous & Husák 1986) 
a na Šumavě v 540 m n. m. (Vydrová & Pavlíčko 
1999). S teplotními nároky zřejmě souvisí i vzác-
nější výskyt v tekoucích vodách a vazba na mělké 

prohřáté vody. Závěry některých zahraničních 
studií srovnávajících stanovištní nároky vodních 
makrofytů jsou odlišné (Holm & Clausen 2006, 
Lacoul & Freedman 2006b). To však může sou-
viset s rozdílnou druhovou skladbou porostů, 
vlivem herbivorů i vysokou vnitrodruhovou varia-
bilitou Zannichellia palustris, která dosud nebyla 
taxonomicky uspokojivě vyřešena (Pokorný in 
Hejný 2000a: 114).

Dynamika a management. Vzhledem k stano-
vištním nárokům této vegetace je pravděpodobné, 
že v době extenzivního využívání krajiny byla vzác-
ná, maloplošná nebo se lišila od porostů, které 
známe dnes z antropicky silně ovlivněných stano-
višť (Pokorný in Hejný 2000a: 114). Šíření porostů 
asociace Parvo-Potamo-Zannichellietum v eutro-
fizovaných vodách na úkor makrofytní vegetace 
vázané na mezotrofní až přirozeně eutrofní vody 
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Obr. 80.  Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae. Porost šejdračky bahenní (Zannichellia palustris) v sádkách u Hluboké nad 
Vltavou. (K. Šumberová 2006.)
Fig. 80.  A stand of Zannichellia palustris in a fish storage pond near Hluboká nad Vltavou, České Budějovice district, southern 
Bohemia.
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dokládají například Hejný & Husák (in Dykyjová & 
Květ 1978: 23–64). Tyto změny se začaly výrazněji 
projevovat přibližně od šedesátých let 20. století. 
Na rybnících bylo Parvo-Potamo-Zannichellietum 
podpořeno silnými dávkami hnojiv a kapro-kach-
ním hospodařením, v aluviálních vodách pak prů-
myslovým znečištěním (Hejný & Husák in Dykyjová 
& Květ 1978: 23–64, Hejný 1985, Černohous & 
Husák 1986). Společenstvo se často objevuje 
po přechodném poklesu vodní hladiny, např. po 
letnění nebo zimování rybníků nasucho, a jeho 
výskyt mívá krátkodobý charakter. Dlouhodobě 
se udržuje pouze v mělkých vodách s malou prů-
hledností (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 
23–64). To zřejmě souvisí s omezenou konkurenční 
schopností druhu Zannichellia palustris, který je 
v silně zapojených porostech ostatních vodních 
makrofytů znevýhodněn kvůli svému nízkému 
vzrůstu. Některými autory je Z. palustris řazena 
mezi jednoleté druhy makrofytů s ruderální ten-
dencí a značnou odolností vůči disturbancím (např. 
Kautsky 1988). Většina autorů však považuje tento 
druh za vytrvalý (např. Markgraf 1981, Fischer 
et al. 2008, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 
384–387). Je pravděpodobné, že délka životního 
cyklu a strategie tohoto druhu se mění v závis-

losti na vnějších podmínkách. Hejný & Husák (in 
Dykyjová & Květ 1978: 23–64) například zmiňují 
odumírání společenstva uprostřed léta. Plody dru-
hu Z. palustris často požírá vodní ptactvo a ryby, 
což může významně přispívat k endozoochornímu 
ší ření druhu (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 
1978: 23–64, Kenow & Rusch 1996, Clausen et 
al. 2002). Vzhledem k hojnému výskytu na jedné 
straně a omezené konkurenční schopnosti na 
straně druhé nevyžaduje toto společenstvo žádný 
management směřující k jeho ochraně a zpravidla 
ani omezování.

Rozšíření. Diagnostický druh této asociace, Zan-
nichellia palustris, je rozšířen v temperátní, vzácně 
i boreální a subtropické až tropické zóně Eurasie, 
Severní a Jižní Ameriky, v Africe, Austrálii a na 
Novém Zélandu (Hultén & Fries 1986, Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 384–387). Vegetace 
odpovídající této asociaci byla zatím nejhojně-
ji doložena z Evropy, vzácně i z Asie a Severní 
a Jižní Ameriky. V Evropě existují údaje z Nor-
ska (Nordhagen 1954), Pyrenejského poloostrova 
(Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Ferrez et al. 
2009), Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée et 
al. 1995: 65–108), Německa (Pott 1995, Rennwald 

Obr. 81.  Rozšíření asociace VBB14 Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný 
obraz skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Zannichellia 
palustris podle floristických databází.
Fig. 81.  Distribution of the association VBB14 Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae; available relevés provide an incomplete 
picture of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Zannichellia palustris, 
according to floristic databases, are indicated by small dots.
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2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in Schubert 
et al. 2001b: 225–238), Švýcarska (Koch 1926), 
Rakouska (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 
55–78), Polska (Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 
2007), Slovenska (Hrivnák et al. 2009), Maďarska 
(De Soó 1947a, Borhidi 2003), Chorvatska (Devil-
lers & Devillers-Terschuren 2001b), Srbska (Kojić 
et al. 1998), Řecka (Gradstein & Smittenberg), 
Malty (Devillers & Devillers-Terschuren 2001b), 
Rumunska (De Soó 1947a, Popescu & Coldea in 
Coldea 1997: 36–53), Ukrajiny (Dubyna 2006), Litvy 
(Balevičienė & Balevičius 2006) a Astrachaňské 
oblasti a podhůří Jižního Uralu v Rusku (Korotkov 
et al. 1991, Jamalov et al. 2004). V některých evrop-
ských vegetačních přehledech tato asociace není 
uvedena, ačkoli je její výskyt velmi pravděpodobný. 
Mimo Evropu bylo Parvo-Potamo-Zannichellietum 
zaznamenáno v indickém Kašmíru (Zutshi 1975), 
Mongolsku (Hilbig 2000b), na Aljašce (Boggs 2000) 
a z vod podél mořského pobřeží v temperátní až 
tropické zóně Jižní Ameriky (Anonymus 1996). 
Porosty s velkou pokryvností Zannichellia palustris, 
ale i některých dalších vodních makrofytů, jsou 
známy také z Afghánistánu (Gilli 1971). V České 
republice je Parvo-Potamo-Zannichellietum známo 
hlavně z teplých oblastí, přičemž většina údajů 
pochází z Čech a naopak z nížinných úvalů na 
Moravě je jich velmi málo. Větším počtem fyto-
cenologických snímků bylo Parvo-Potamo-Zan-
nichellietum doloženo z Českého středohoří (Rydlo 
2006c), Křivoklátska (Rydlo in Kolbek et al. 1999: 
35–111), dolního Povltaví (Rydlo 2006b, Hejný, 
nepubl.), Polabí (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 1998a, 
2005a), Českého ráje (Rydlo 1999b), Choceňska 
(Černohous & Husák 1986), Českobudějovické 
pánve a přilehlých pahorkatin (Hejný, nepubl., 
Šumberová, nepubl.), Třeboňska (Husák, nepubl., 
Šumberová, nepubl.) a Znojemska (Rydlo 1995b). 
Jednotlivé údaje pocházejí z Plzeňska (Kriesl 1952), 
Dobříšska (Šumberová, nepubl.), Královéhradecka, 
Železných hor, Žďárských vrchů (vše Černohous & 
Husák 1986), Kroměřížska (Šumberová, nepubl.), 
Pobečví (Rydlo, nepubl.) a Břeclavska (Šumberová, 
nepubl.). 

Variabilita. Lze rozlišit extrémně druhově chudé 
porosty, často monocenózy druhu Zannichel-
lia palustris na stanovištích v počátečním stadiu 
sukcese nebo s vysokou mírou stresu, např. s vel-
mi malou průhledností vody, a druhově bohatší 
porosty, v nichž se objevují i makrofyty nároč-

né na čistotu vody, např. Batrachium circinatum 
a Potamogeton lucens.

Hospodářský význam a ohrožení. V rybničním 
hospodaření porosty Zannichellia palustris oboha-
cují vodu kyslíkem a jsou na ně vázány některé dru-
hy bezobratlých tvořících potravu ryb (Podubský 
1948). Výhodou je, že tento druh nemá tendenci 
k nárůstu biomasy v letním období, takže jej není 
třeba omezovat; problémy mohou působit poros-
ty s větší pokryvností Potamogeton pectinatus. 
Plody druhu Zannichellia palustris mohou výrazně 
přispívat k výživě kapra i jiných druhů ryb (Hejný 
& Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Spo-
lečenstvo indikuje silně znečištěné vody. Protože 
jsou jeho dominantní druhy schopny vázat některé 
toxické látky, např. těžké kovy, jsou perspektivní 
pro využití v čistírnách odpadních vod (Hejný in 
Hejný 2000a: 89–90, 94, Pokorný in Hejný 2000a: 
114). Tato asociace u nás ani jinde v Evropě nepatří 
k ohroženým.

Poznámka. Jednotlivé druhy převažující v poros-
tech této asociace bývají často zaměňovány. Týká 
se to zejména druhu Potamogeton pusillus, který 
bývá často zaměňován s druhem P. berchtoldii, 
a proto oba druhy v tomto zpracování zahrnujeme 
do souborného taxonu P. pusillus agg. (podrobněji 
viz poznámka u asociace Potametum pusilli; údaje 
o frekvenci těchto druhů ve fytocenologických 
snímcích je proto třeba považovat za orientační). 
V rámci druhu Zannichellia palustris jsou často 
rozlišovány dva poddruhy, Z. p. subsp. palustris 
a Z. p. subsp. pedicellata, jimž je někdy přisu-
zována hodnota samostatných druhů (Markgraf 
1981, Kaplan in Kubát et al. 2002: 743, Fischer 
et al. 2008). Někteří autoři jejich porosty oddělují 
do samostatných asociací (Hejný in Moravec et 
al. 1995: 27–34), neboť Z. p. subsp. pedicellata 
je údajně náročnější na teplotu a obsah živin 
ve vodě a často se vyskytuje i v mírně slaných 
vodách, zatímco Z. p. subsp. palustris má širší 
ekologickou amplitudu i geografické rozšíření. 
Z nedávného studia taxonomie Z. palustris však 
vyplynulo, že rozlišování vnitrodruhových taxonů 
na našem území nemá opodstatnění, neboť mor-
fologická variabilita uvnitř druhu je kontinuální a ani 
popisované rozdíly v ekologii se u nás neprojevují 
(Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 384–387). Proto 
všechny fytocenologické snímky porostů Z. palust-
ris z našeho území zahrnujeme do jediné asociace.

Potamion
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■ Summary. This association includes monodominant 

stands of Zannichellia palustris or mixed stands of this 

species with Potamogeton pectinatus and/or P. pusillus. 

All of these species have narrow, submerged leaves. They 

occur in eutrophic to hypertrophic, often turbid, shallow 

water, e.g. at fishpond margins, fish storage ponds, alluvial 

pools, flooded sand pits, rarely also in small streams with 

slowly running water. For long periods in summer they may 

survive in shallow (up to 1 cm deep) puddles. This asso-

ciation is common in warm areas of the Czech Republic.

VBB15
Potametum trichoidis 
Tüxen 1974
Vegetace mělkých vod 
s rdestem vláskovitým

Tabulka 4, sloupec 15 (str. 147)

Orig. (Tüxen 1974a): Potamogeton trichoides-Ass.

Syn.: Potamogeton trichoides-Gesellschaft Freitag et 

al. 1956 (§ 3c), Myriophyllo alterniflori-Potametum 

trichoidis Velayos et al. 1989 p. p.

Diagnostické druhy: Potamogeton trichoides

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton tri-

choides

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Pota-

mogeton trichoides

Formální definice: Potamogeton trichoides pokr. 

> 25 % NOT Batrachium aquatile s. l. pokr. 

> 25 % NOT Calla palustris pokr. > 25 % NOT 

Glyceria fluitans pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. V porostech této 
asociace převažuje rdest vláskovitý (Potamoge-
ton trichoides). Jeho lodyhy, olistěné jemnými 
niťovitými listy, jsou v mělké vodě seskupeny do 
nízkých kruhovitých trsů, zatímco v hlubší vodě 
prorůstají vodním sloupcem až k hladině a vytvářejí 
složitě strukturované porosty. Ve společenstvu se 
dále často vyskytují i jiné druhy rdestů, přičemž 
P. pectinatus a P. pusillus mohou dosahovat i větší 
pokryvnosti. Porosty zpravidla nebývají plně zapo-
jené. Jde o druhově chudou vegetaci, což zřejmě 
souvisí s jejím efemérním výskytem. Obvykle v ní 
bylo zaznamenáno 2–5 druhů cévnatých rostlin na 
ploše 4–25 m2.

Stanoviště. Asociace Potametum trichoidis se 
u nás vyskytuje v menších rybnících, vzácněji 
i v aluviálních tůních, mrtvých říčních ramenech 
a pískovnách v pokročilejším stadiu sukcese, 
vý jimečně je výskyt možný i v mírně tekoucích 
vodách, např. v průtočných kanálech a klidných 
úsecích větších řek (Doll 1991b, Kaplan 2002b). 
Potametum trichoidis u nás bylo zaznamenáno ve 
vodách hlubokých 15–150 cm. I přes schopnost 
růst ve velmi mělké vodě nesnáší Potamogeton 
trichoides ani krátkodobé vyschnutí vody v nádrži. 
Stanoviště bývají plně osluněná nebo jen velmi 
mírně zastíněná. Dno je zpravidla jílovité nebo 
písčité, někdy s příměsí hrubšího skeletu, čas-
to s vrstvou organogenního bahna na povrchu, 
zpravidla ale nepříliš hlubokou (Hejný & Husák in 
Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Vody s výskytem 
této vegetace jsou většinou mezotrofní až mírně 
eutrofní, s dobrou průhledností a bohaté vápníkem 
(Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, 
Doll 1991b, Dimopoulos et al. 2005). Podobná 
stanoviště osídluje i asociace Potametum lucen-
tis, která je však výrazněji vázána na dno s hlubší 
vrstvou organogenního bahna, charakteristické pro 
pozdější fázi sukcese. Výskyt těchto dvou asociací 
v aluviálních tůních jednoho říčního systému tak 
dobře odráží rozdílné stáří jednotlivých tůní (van 
Geest et al. 2005a).

Dynamika a management. Toto společenstvo je 
přirozenou vegetací mělkých vod ve středně pokro-
čilé fázi sukcese. Jeho výskyt v krajině pravděpo-
dobně nikdy nebyl příliš častý a měl spíše efemérní 
charakter (Podubský 1948). Přesné příčiny efemér-
nosti tohoto společenstva nejsou známy, mohou 
však souviset například s omezeným přežíváním 
rostlin a turionů při vyschnutí nebo promrznutí 
vodních nádrží. Turiony mají pro obnovu porostů 
klíčový význam, neboť semena vykazují jen malou 
klíčivost (Barrat-Segretain 1996). Není známo, jak 
se klíčivost mění při průchodu zažívacím traktem 
ptáků, kteří jsou považováni za významný vek-
tor šíření druhu Potamogeton trichoides. Experi-
mentálně však byla prokázána větší klíčivost po 
mechanickém nebo chemickém narušení osemení 
(Teltscherová & Hejný 1973, Hay et al. 2008). Je 
proto pravděpodobné, že i natrávená semena 
tohoto rdestu klíčí rychleji (Santamaría et al. 2002). 
Na pravděpodobný ornitochorní způsob šíření uka-
zuje i ostrůvkovitý areál druhu a efemérní výskyt 
(Barrat-Segretain 1996). U nás k rozšíření asociace 
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Potametum trichoidis přispělo i rybniční hospoda-
ření, a to jednak zvětšováním počtu vhodných sta-
novišť při zakládání rybníků, jednak pravděpodob-
ným přenosem diaspor s rybolovným náčiním nebo 
samotnými rybami. Ve druhé polovině 20. století 
Potamogeton trichoides ustoupil patrně vlivem 
intenzifikace rybničního hospodaření, regulace 
vodních toků a celkové eutrofizace krajiny. Ústup 
však nebyl natolik zřetelný jako u některých jiných 
druhů vodních makrofytů a i z posledních dvaceti 
let existuje větší počet nových nálezů (Kaplan 
2002b). Management porostů je převážně bezzá-
sahový. Vhodným využitím pro rybníky s výskytem 
této vegetace je chov rybího plůdku nebo obsádka 
se sníženým podílem bentofágních a herbivorních 
druhů ryb. Z dlouhodobého hlediska je třeba ome-
zovat nadměrné organické zabahnění.

Rozšíření. Druh Potamogeton trichoides se vy-
skytuje v Evropě, západní polovině Asie a severní 
a východní Africe (Meusel et al. 1965, Hultén & 
Fries 1986, Wiegleb & Kaplan 1998), má však ost-
růvkovitý areál. Nejčastější je v oblastech s mír ným 
klimatem, zatímco do subboreální zóny a subtropů 
a tropů zasahuje jen velmi vzácně (Kaplan in Ště-
pánková et al. 2010: 329–384). Asociace Potame-

tum trichoidis byla dosud doložena pouze z Evropy, 
a to z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et 
al. 2001), Francie (Julve 1993, Ferrez et al. 2009), 
Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée et al. 
1995: 65–108), Německa (Doll 1991b, Pott 1995, 
Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238, Berg et al. in 
Berg et al. 2004: 102–113), Polska (Matuszkiewicz 
2007), Slovenska (Hrivnák 2009a, Hrivnák et al. 
2009), Řecka (Gradstein & Smittenberg 1977, 
Dimopoulos et al. 2005), Rumunska (Popescu & 
Coldea in Coldea 1997: 36–53), Ukrajiny (Dubyna 
2006) a podhůří Jižního Uralu v Rusku (Jamalov et 
al. 2004). Je možné, že v některých zemích nebyla 
zaznamenána, protože Potamogeton trichoides 
zde není spolehlivě odlišován od druhů z okruhu 
P. pusillus nebo jeho druhově chudé porosty ne-
jsou hodnoceny jako asociace. V České republice 
se tato vegetace vyskytuje roztroušeně v nížinách 
a teplejších pahorkatinách po celém území, ale 
vzhledem k efemérnímu charakteru může snadno 
uniknout pozornosti. Vzácně vystupuje do podhor-
ského stupně (Kaplan 2002b), např. na Šumavě 
do nadmořských výšek 570–740 m (Vydrová & 
Pavlíčko 1999, Rydlo 2006d). Zatím bylo Pota-
metum trichoidis zaznamenáno na Křivoklátsku 

Potamion

Obr. 82.  Potametum trichoidis. Porost rdestu vláskovitého (Potamogeton trichoides) v Horním rybníce u Mokrovrat na Dobříšsku. 
(J. Rydlo jun. 2005.)
Fig. 82.  A stand of Potamogeton trichoides in Horní fishpond near Mokrovraty, Příbram district, central Bohemia.
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(Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111), Dobříšsku 
(Rydlo 2006a), v Praze (Rydlo, nepubl.), Frýdlant-
ském výběžku (Jehlík & Rydlo 2008), Českém 
ráji (Černohous & Husák 1986, Rydlo, nepubl.), 
na Poděbradsku (Rydlo 2005a), v dolním Poorličí 
(Rydlo jun. 2008), na Vlašimsku (Pešout 1996), na 
Šumavě (Vydrová & Pavlíčko 1999, Rydlo 2006d), 
v Českobudějovické pánvi (Hejný, nepubl., Šumbe-
rová, nepubl.), na Táborsku (Douda 2003), u Dačic 
(Šumberová, nepubl.), na Znojemsku (Rydlo, 
nepubl.) a Svitavsku (Štefka 1977). Další nálezy lze 
předpokládat například na Blatensku a Třeboňsku 
(Kaplan 2002b).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vege-
tace je u nás dosti vzácná, a proto nemá velký 
hospodářský význam. Její ochrana je důležitá 
především pro zachování biodiverzity mokřadů, 
neboť Potamogeton trichoides je u nás řazen mezi 
silně ohrožené druhy (Holub & Procházka 2000). 
V rybničním hospodaření může být tato vegetace 
prospěšná prokysličováním vody, jako úkryt rybího 
plůdku i bezobratlých, jimiž se ryby živí, a také jako 
podložka pro tření fytofilních druhů ryb. Výhodou 
je, že Potametum trichoidis zpravidla nemá ten-
denci k expanzivnímu rozrůstání.

■ Summary. This vegetation type is dominated by Pota-

mogeton trichoides, a submerged aquatic macrophyte, 

which occurs in mesotrophic to slightly eutrophic, cal-

cium-rich, clear water, particularly in small fishponds, 

and less frequently in alluvial pools, oxbows, flooded 

sand pits and slow-moving water. Its localities are scat-

tered in lowlands and colline landscapes across the 

Czech Republic. The occurrence of P. trichoides in 

individual localities is often ephemeral, and in recent 

decades this species has slightly decreased because 

of eutrophication.

VBB16
Najadetum marinae
Fukarek 1961
Vegetace brakických vod 
s řečankou přímořskou

Tabulka 4, sloupec 16 (str. 147)

Nomen conservandum propositum (proti Najadeto-

-Potametum acutifolii Slavnić 1956)

Orig. (Fukarek 1961): Najadetum marinae (Libbert 

1932) nov. Ass.

Obr. 83.  Rozšíření asociace VBB15 Potametum trichoidis; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton trichoides podle 
floristických databází.
Fig. 83.  Distribution of the association VBB15 Potametum trichoidis; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton trichoides, according to 
floristic databases, are indicated by small dots.
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tum, Potamogeton crispus a P. lucens) vyskytují jen 
s malou pokryvností nebo zcela chybějí. Natantní 
vrstva porostů bývá jen slabě vyvinuta a uplatňuje 
se v ní nejčastěji Lemna minor. Na ploše 4–25 m2 
se zpravidla vyskytuje 2–6 druhů cévnatých rostlin, 
ale výjimkou nejsou ani monocenózy.

Stanoviště. Tato asociace u nás osídluje převážně 
druhotná stanoviště, jako jsou rybníky a pískovny, 
vzácně byla zaznamenána i v tocích a aluviálních 
tůních. V zahraničí je známa i z jezer (Schratt in 
Grabherr & Mucina 1993: 55–78, Balevičienė & 
Balevičius 2006). Stanoviště jsou plně osluněná 
až mírně zastíněná. Dno je nejčastěji písčité až 
štěrkovité, někdy hlinité nebo jílovité, a může být 
překryto vrstvou organického bahna. Na rozdíl od 
následující asociace, Najadetum minoris, se Naja-
detum marinae vyskytuje na stanovištích v raném 
sukcesním stadiu a v hlubších vodách. U nás bylo 
zjištěno nejčastěji v hloubkách 40–120 cm, jeho 
výskyt je však pravděpodobný až do hloubek 2 m. 
V zahraničních jezerech s čistou vodou zasahuje 

Potamion

Syn.: Najadetum marinae Libbert 1932 (fantom), Naja-

deto-Potametum acutifolii Slavnić 1956 (poten ciál-

ní správné jméno); Potamo-Najadetum Horvatić 

et Micevski in Horvatić 1963 p. p., Najadetum 

marinae Philippi 1969

Diagnostické druhy: Batrachium circinatum, Myrio-

phyllum spicatum, Najas marina, Potamogeton 

crispus, P. lucens, P. pectinatus, P. pusillus agg. 

(P. pusillus s. str.)

Konstantní druhy: Myriophyllum spicatum, Najas 

marina

Dominantní druhy: Najas marina

Formální definice: Najas marina pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo se 
vyznačuje dominancí řečanky přímořské (Najas 
marina), která zpravidla tvoří husté porosty na dně 
nádrží. V těchto porostech se jiné druhy ponoře-
ných vodních makrofytů (např. Myriophyllum spica-

Obr. 84.  Najadetum marinae. Porost řečanky přímořské (Najas marina) v rybníce Velký Dubovec u Lomnice nad Lužnicí v Třeboňské 
pánvi. (J. Navrátilová 2005.)
Fig. 84.  A stand of Najas marina in Velký Dubovec fishpond near Lomnice nad Lužnicí in the Třeboň Basin, southern Bohemia.
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až do hloubek několika metrů (Hamabata 1991). 
Najadetum marinae je vázáno na mezotrofní až 
eutrofní vápnité, často mírně slané vody. Reakce 
vody je neutrální až bazická, reakce substrátu 
může být i kyselá (Hejný 1960, Dierßen 1996, 
Pietsch 2008). Společenstvo dobře snáší vyšší 
obsah chloridů, fosfátů a nitrátů a při jejich větší 
koncentraci se může dokonce šířit (Agami et al. 
1984, Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78). 
Od nás je k dispozici jediný údaj o chemismu 
vody a substrátu z Bohdanečského rybníka na 
Pardubicku (Černohous & Husák 1986). Zde bylo 
pro Najadetum marinae naměřeno pH vody 7,3 
a pH substrátu 4,65. V porovnání s několika dalšími 
asociacemi třídy Potametea byl zjištěn velký obsah 
celkového dusíku (v poměru asi 2:1 převažovala 
amoniová forma nad nitrátovou), síranů a iontů 
Na+ a K+ ve vodě a iontů Ca2+ v substrátu. Naproti 
tomu zvýšený obsah chloridů se nepotvrdil. Podle 
autorů existovala na tomto rybníce v minulosti 
kachní farma. Asociace Najadetum marinae je 
vázána na teplejší oblasti, avšak na teplotu vody 
je méně náročná než Najadetum minoris. Výskyty 
v jižní Skandinávii jsou omezeny na brakické vody 
v blízkosti mořského pobřeží, kde je příznivější 
mikroklima (Dierßen 1996).

Dynamika a management. Je pravděpodobné, že 
se u nás tato vegetace dlouho udržovala hlavně na 
přirozených stanovištích v nížinných říčních nivách 
(Podubský 1948). Většina našich rybníků totiž leží 
v oblastech kyselých nevápnitých hornin a v době 
extenzivního hospodaření, tj. ještě v první polovině 
20. století, byly i jejich vody kyselé a chudé váp-
níkem. Rybníky v teplých oblastech, kde mohly 
existovat vhodné podmínky pro výskyt porostů 
Najas marina i v dávnější minulosti, byly v 17.–19. 
století převážně zrušeny a k jejich částečné obno-
vě došlo až krátce před intenzifikací rybničního 
hospodaření (Andreska 1997). V posledních dese-
tiletích je možné pozorovat šíření společenstva 
Najadetum marinae v rybnících i jiných typech 
vod, a to i v mezofytiku (Černohous & Husák 1986, 
Koutecká et al. 2007). V rybnících k tomu zřejmě 
přispěl vliv vápnění a hnojení. Jde však zpravidla 
o rybníky s nižší obsádkou tržního kapra využívané 
například pro sportovní rybaření. V těchto rybnících 
je většinou poměrně průhledná voda, ve které je 
Najas marina pravděpodobně konkurenčně silnější 
než jiné běžné druhy ponořených makrofytů, např. 
Myriophyllum spicatum. Mohou se zde však silně 

rozrůstat i vláknité zelené řasy, které často obalují 
rostliny Najas marina, snižují účinnost jejich foto-
syntézy a potlačují jejich růst. Management této 
vegetace je zpravidla bezzásahový. V případě 
velké expanze porostů, jejichž biomasa výrazně 
přispívá k zazemňování nádrží, nebo na lokali-
tách, kde porosty působí hospodářské problémy, 
lze přistoupit k jejich omezování. Ve vegetačním 
období N. marina dobře regeneruje z úlomků lodyh 
s listy. Zdá se však, že nemá tak velkou tendenci 
k rychlému nárůstu biomasy jako N. minor. Protože 
jsou druhy rodu Najas jednoleté a přes zimu přetr-
vávající v semenech na dně nádrže, lze po dozrání 
a opadnutí plodů koncem léta v případě nutnosti 
odstranit celé porosty, aniž by to negativně ovliv-
nilo výskyt společenstva v dalších letech.

Rozšíření. Najas marina se vyskytuje ve všech 
světadílech s výjimkou Antarktidy. V Evropě je 
rozšířena především v teplých oblastech tempe-
rátní zóny, na ostatních kontinentech zasahuje 
až do subtropů, místy i do tropů (Hultén & Fries 
1986, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 317–321). 
V Evropě se asociace Najadetum marinae uvádí 
z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et 
al. 2001), Francie (Julve 1993, Ferrez et al. 2009), 
Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée et 
al. 1995: 65–108), Německa (Pott 1995, Görs in 
Oberdorfer 1998: 99–108, Rennwald 2000, Hilbig 
in Schubert et al. 2001b: 225–238), jižní Skandiná-
vie (Dierßen 1996), Polska (Matuszkiewicz 2007), 
Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179), Maďarska (Borhidi 2003), Rakouska 
(Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 55–78), Itálie 
(Bolpagni et al. 2003, Tomaselli et al. 2006), Malty 
(Devillers & Devillers-Terschuren 2001b), Chorvat-
ska (Topić 1989), Bosny a Hercegoviny (Jasprica 
& Carić 2002), Srbska (Slavnić 1956, Blaženčić et 
Blaženčić 1983, Kojić et al. 1998), Bulharska (Tzo-
nev & Šumberová, nepubl.), Rumunska (Popescu & 
Coldea in Coldea 1997: 36–53), Ukrajiny (Dubyna 
2006), Litvy (Balevičienė & Balevičius 2006), Lotyš-
ska (Jermacāne & Laiviņš 2001) a Astrachaňské 
oblasti a podhůří Jižního Uralu v evropské části 
Ruska (Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004). 
V Asii je tato vegetace doložena ze Sibiře (Kiprija-
nova 2005, Koroljuk & Kiprijanova 2005), Mongol-
ska (Hilbig 2000b) a Japonska (Yoshioka in Numata 
1974: 211–236, Hamabata 1991). K této asociaci 
lze pravděpodobně přiřadit i porosty na druhotných 
lokalitách v Severní Americe (Wentz & Stuckey 
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1971). V České republice se Najadetum marinae 
vyskytuje roztroušeně v nížinách a teplých pahor-
katinách, jen málo porostů je však doloženo fyto-
cenologickými snímky. Nejvíce výskytů bylo zatím 
zaznamenáno v tůních, rybnících a pískovnách 
v Polabí (Černohous & Husák 1986, Rydlo 2005a, 
2007b, 2008b), dále bylo společenstvo zjištěno 
v Břehyňském rybníce u Doks (Stančík 1995), na 
Českobudějovicku a v dolním Pomoraví (Šumbero-
vá, nepubl.). Výskyt na Třeboňsku (J. Navrátilová, 
nepubl.) není doložen fytocenologickými snímky.
Porosty, které nebylo možné jednoznačně klasifi-
kovat, neboť v nich vedle Najas marina dosahovaly 
velké pokryvnosti i některé další vodní makrofyty, 
byly zaznamenány na Ostravsku (Sovík 2004).

Hospodářský význam a ohrožení. U nás jde 
o pionýrské společenstvo osídlující vody vzniklé 
činností člověka. Na porosty jsou vázány růz-
né druhy vodních bezobratlých a ryb, které zde 
nacházejí úkryt, potravu a prostředí pro rozmnožo-
vání. V zemích s hojným výskytem mohou být 
porosty kompostovány a vzhledem k vysokému 
obsahu minerálních látek využity jako hnojivo na 
pole (Mabberley 1996). V příznivých podmínkách 
se může společenstvo expanzivně šířit a působit 
problémy v rybničním hospodaření a vodohos-

podářství. To se děje zejména v oblastech, kam 
byla Najas marina zavlečena; v Severní Americe 
se projevuje dokonce jako invazní druh (Wentz & 
Stuckey 1971). Ve většině zemí střední Evropy je 
tato vegetace považována za vzácnou a mizející 
v důsledku regulace vodních toků a nadměrné 
eutrofizace vod.

Nomenklatorická poznámka. Slavnić (1956) 
popsal asociaci Najadeto-Potametum acutifolii 
Slavnić 1956, do které zařadil směsné porosty 
druhů Najas marina a N. minor. Protože však jasně 
nestanovil druh rodu Najas použitý ve jméně asocia-
ce, není jasné, ke které z úžeji pojatých asociací 
s dominancí buď N. marina, nebo N. minor se toto 
jméno vztahuje. Vzhledem k tomu navrhujeme 
konzervaci jmen Najadetum marinae Fukarek 1961 
a Najadetum minoris Ubrizsy 1961 proti jménu 
Najadeto-Potametum acutifolii Slavnić 1956.

■ Summary. This vegetation type is dominated by Najas 

marina, a submerged aquatic species growing in dense 

stands on the bottom of still water bodies, and rarely of 

streams. It occurs mainly in man-made habitats in early 

successional stages such as fishponds and flooded sand 

pits. It occurs in mesotrophic to eutrophic, calcium-rich, 

often brackish water, which is on average deeper than 

Potamion

Obr. 85.  Rozšíření asociace VBB16 Najadetum marinae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření 
této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Najas marina podle floristických databází.
Fig. 85.  Distribution of the association VBB16 Najadetum marinae; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Najas marina, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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that in sites with occurrences of N. minor (most often 

0.4–1.2 m). This vegetation type occurs at scattered sites 

in the Czech lowlands and in colline landscapes.

VBB17
Najadetum minoris Ubrizsy 1961
Vegetace mělkých eutrofních 
vod s řečankou menší

Tabulka 4, sloupec 17 (str. 147)

Nomen conservandum propositum (proti Najadeto-

-Potametum acutifolii Slavnić 1956)

Orig. (Ubrizsy 1961): Najadetum minoris Ubrizsy 

1948

Syn.: Najadetum minoris Ubrizsy 1948 (fantom), Najas 

minor-Chara coronata facies Ubrizsy 1948 (§ 3c), 

Najadeto-Potametum acutifolii Slavnić 1956 

(potenciální správné jméno; viz nomenklatoric-

kou poznámku u asociace Najadetum marinae), 

Potamo-Najadetum Horvatić et Micevski in Hor-

vatić 1963 p. p., Najadetum marinae najadetosum 

minoris Oťaheľová 1980

Diagnostické druhy: Butomus umbellatus, Cera-

tophyllum demersum, Lemna minor, Myriophyl-

lum spicatum, Najas minor, Potamogeton cris-

pus, P. pectinatus, P. pusillus agg. (P. pusillus 

s. str.), Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Ceratophyllum demersum, Lemna 

minor, Najas minor, Potamogeton pusillus agg. 

(P. pusillus s. str.), Spirodela polyrhiza

Dominantní druhy: Ceratophyllum demersum, Najas 

minor

Formální definice: Najas minor pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. V dobře vyvinutých 
porostech této asociace výrazně převládá řečanka 
menší (Najas minor), která zpravidla vyplňuje celý 
vodní sloupec. Konce lodyh, hustě olistěných 
úzkými pilovitými listy, mohou vystupovat těsně 
nad vodní hladinu. Z ostatních ponořených druhů 
se s větší pokryvností uplatňuje Ceratophyllum 
demersum; díky své toleranci k zástinu může tvořit 
samostatnou vrstvu porostu u dna nádrže, která 
při pohledu shora přes husté porosty Najas minor 
nebývá vůbec patrná. V horní části submerzní 
vrstvy se s malou pokryvností uplatňují napří-
klad některé rdesty (Potamogeton spp.). Natantní 

vrstva porostů chybí nebo je nesouvislá. Tvoří ji 
nejčastěji Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Tato 
asociace patří v rámci třídy Potametea k druhově 
nejbohatším. Počet druhů cévnatých rostlin na 
našich lokalitách zpravidla kolísá v rozmezí 6–10 
na ploše 4–16 m2.

Stanoviště. Tato vegetace se vyskytuje v různých 
typech mělkých stojatých a mírně tekoucích vod. 
Od nás je známa z rybníků, rybích sádek, tůní 
a zaplavených těžebních jam v aluviích. V zahraničí 
osídluje i jezera, říční mělčiny a rýžoviště. U nás 
se vyskytuje v hloubce 20–50 cm, vzácněji přes 
1 m. Stanoviště jsou zpravidla plně osluněná, 
takže mělká voda se v letním období značně pro-
hřívá, což je pro rozvoj společenstva nezbytné. 
Substrát dna je různý, od jílu až po hrubý písek 
nebo štěrk, často s vrstvou organického bahna. 
Najadetum minoris se vyvíjí v mezotrofních až 
eutrofních vodách dobře zásobených vápníkem, 
často s větším obsahem chloridů (Oťaheľová in 
Valachovič et al. 1995: 153–179). Druh Najas minor 
dále vyžaduje větší obsah fosforu ve vodě, neboť 
není schopen jej získat ze sedimentů dna kořeny, 
ale pouze z vody pomocí ponořených listů (Seadler 
& Alldridge 1977). Ve střední Evropě se výskyt této 
vegetace soustřeďuje do teplých oblastí.

Dynamika a management. Tato vegetace byla 
na našem území pravděpodobně vždy vzácná, 
neboť jde o teplomilné společenstvo rostoucí u nás 
v mezních ekologických podmínkách. Hejný (in 
Moravec et al. 1995: 22–25) zmiňuje ústup této 
vegetace z aluviálních vod po úpravě vodních 
toků. Kaplan (in Štěpánková et al. 2010: 317–321) 
dokládá ústup druhu Najas minor hlavně z lokalit 
v Polabí. Konkrétních historických údajů o jejím 
výskytu je však málo, a proto nelze jednoznač-
ně hovořit o ústupu. Vzhledem k nenápadnosti 
menších porostů mohla být tato vegetace v minu-
losti přehlížena a v oblastech bez pravidelného 
a detailního hydrobotanického průzkumu tomu 
tak může být i dnes. N. minor je jednoletý druh 
s efemérním výskytem, který v chladnějších letech 
patrně vůbec neklíčí a přetrvává v semenné bance 
na dně nádrží. Naopak v teplotně nadprůměrných 
letech se její porosty, často i ve velkém množství, 
objevují na místech, kde dlouhou dobu nebyly 
pozorovány (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179), nebo jsou zjišťovány na nových lokali-
tách (Koutecká et al. 2007). Za vysokých teplot je 
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N. minor ve srovnání s běžnějšími druhy vodních 
makrofytů pravděpodobně výrazně konkurenčně 
silnější, což mimo jiné umožňuje i snazší ko lonizaci 
nových lokalit. Například na sádkách u Hluboké 
nad Vltavou, sledovaných v pravidelných měsíč-
ních intervalech, byly začátkem léta zjištěny poros-
ty asociace Ceratophylletum demersi. V dlouho-
době teplém a suchém počasí je však postupně 
nahradila vegetace s dominantní Najas minor, 
která zaplnila větší část vodní nádrže (Šumberová, 
nepubl.). Za takové situace je nezbytné omezování 
společenstva, nejlépe odstraněním části poros-
tů z nádrže, neboť jejich velká biomasa přispívá 
k rychlejšímu zazemňování mělkých vod. V příz-
nivých podmínkách během vegetačního období 
druh velmi dobře regeneruje i z úlomků lodyh 
s listy (Rybicki et al. 2001). Jestliže společenstvo 
neexpanduje, není nutný žádný management. Pro 
jeho podporu v rybnících je vhodná rybí obsádka 
s převahou plůdku. Šíření společenstva v krajině 
i jeho opakovaný výskyt na jedné lokalitě zřejmě 
do značné míry souvisí s výskytem kolonií vodního 
ptactva, které zajišťuje přenos diaspor dominantní 

N. minor a přispívá k tvorbě chemismu vody příz-
nivého pro tento druh.

Rozšíření. Diagnostický druh této asociace, Najas 
minor, je přirozeně rozšířen v teplých oblastech 
temperátní zóny Evropy, v Asii zasahuje až do 
tropů. Dále se vyskytuje v severní Africe a dru-
hotně i v Severní Americe (Meusel et al. 1965, 
Hultén & Fries 1986, Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 317–321). Asociace Najadetum minoris 
je pod různými jmény doložena z Pyrenejského 
poloostrova (Ninot et al. 2000), Francie (Corillion 
1957), Německa (Schubert et al. 2001a, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238), Itálie (Tomaselli 
et al. 2006), Slovenska (Oťaheľová in Valachovič 
et al. 1995: 153–179), Rumunska (Sanda et al. 
1999), Bulharska (Tzonev et al. 2009), Srbska 
(Slavnić 1956), Chorvatska (Devillers & Devil-
lers-Terschuren 2001a), Malty (Devillers & Devil-
lers-Terschuren 2001b), Ukrajiny (Dubyna 2006) 
a delty řeky Volhy v Rusku (Korotkov et al. 1991). 
V některých fytocenologických přehledech tato 
asociace není rozlišována od Najadetum marinae 

Potamion

Obr. 86.  Najadetum minoris. Porost řečanky menší (Najas minor) v sádkách u Hluboké nad Vltavou. (K. Šumberová 2007.)
Fig. 86.  A stand of Najas minor in a fish storage pond near Hluboká nad Vltavou, České Budějovice district, southern Bohemia.
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(např. Ninot et al. 2000, Tomaselli et al. 2006). 
S velkou pravděpodobností k ní náležejí i porosty 
s převahou Najas minor v USA (Wentz & Stuckey 
1971, Les & Mehrhoff 1999), Maroku (Bennig 2004) 
a dalších zemích. V České republice je asociace 
doložena fytocenologickými snímky z rybích sádek 
u Hluboké nad Vltavou a rybníka Nechvil u Čakova 
v Českobudějovické pánvi (Šumberová, nepubl.), 
z dolního Podyjí (Vicherek et al. 2000) a z rybníka 
Velký Vaček u Polanky nad Odrou na Ostravsku 
(Sovík 2004). V Ostravské pánvi je však Najadetum 
minoris zřejmě častější (Koutecká et al. 2007). 
Výskyt druhu Najas minor je dále uváděn z Dokes-
ka, od Olomouce a z Polabí (Procházka et al. in 
Čeřovský et al. 1999: 87, Kaplan in Štěpánková 
et al. 2010: 317–321).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vege-
tace u nás, vzhledem ke své vzácnosti, nemá 
přímé hospodářské využití. Je významná z hlediska 
zachování biodiverzity mokřadů. Semena druhu 
Najas minor jsou potravou vodního ptactva (Les 
& Mehrhoff 1999). V rybničním hospodaření je 
Najadetum minoris prospěšné jako útočiště rybího 
plůdku, třecí podložka a prostředí pro rozvoj při-
rozené rybí potravy. V extrémně teplých letech se 
však i na našich lokalitách společenstvo expanziv-

ně rozrůstá, což může vést až k úhynu rybí obsád-
ky. V oblastech s teplým klimatem způsobuje tato 
vegetace svým rychlým rozrůstáním v mělkých 
vodách závažné hospodářské problémy, přičemž je 
odolná i vůči některým herbicidům (Chattopadhyay 
et al. 2006). V některých zemích, zejména v Severní 
Americe, patří Najas minor k rychle se šířícím 
invazním druhům (Wentz & Stuckey 1971, Les & 
Mehrhoff 1999). Ve střední a západní Evropě je 
toto společenstvo považováno za vzácné a ustu-
pující. K nejvýznamnějším ohrožujícím faktorům 
patří regulace vodních toků a s ní spojená přímá 
destrukce nebo zrychlené zazemňování aluviálních 
vod, silná eutrofizace a změny v obhospodařování 
vodních nádrží.

■ Summary. This vegetation type is dominated by Najas 

minor, a submerged macrophyte species, which may grow 

across the entire water column. It is found in mesotrophic 

to eutrophic, calcium-rich water, often with elevated 

concentration of chlorides, especially in fishponds, fish 

storage ponds, alluvial pools, and flooded pits in river 

floodplains. These water bodies are usually 20–50 cm 

deep and frequently contain a layer of organic mud on the 

bottom. In the Czech Republic this is a rare, ephemeral as-

sociation, so far recorded in the České Budějovice Basin, 

southernmost Moravia, and the Ostrava region.

Obr. 87.  Rozšíření asociace VBB17 Najadetum minoris; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření 
této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Najas minor podle floristických databází.
Fig. 87.  Distribution of the association VBB17 Najadetum minoris; available relevés provide an incomplete picture of the actual distri-
bution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Najas minor, according to floristic databases, 
are indicated by small dots.
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VBB18
Potametum crispi von Soó 1927
Vodní vegetace s rdestem 
kadeřavým

Tabulka 4, sloupec 18 (str. 147)

Orig. (von Soó 1927): Potametum crispi

Syn.: Potametum crispi Kaiser 1926 (§ 3d, asociace 

uppsalské školy), Myriophyllo-Potametum Soó 

1934 potametosum crispi Slavnić 1956, Cerato-

phyllo-Potametum crispi Horvatić et Micevski 

1960 p. p., Potametum crispi Zutshi 1975

Diagnostické druhy: Potamogeton crispus

Konstantní druhy: Potamogeton crispus

Dominantní druhy: Potamogeton crispus

Formální definice: Potamogeton crispus pokr. > 25 % 

NOT Nuphar lutea pokr. > 25 % NOT Potamoge-

ton natans pokr. > 25 % NOT Phragmites australis 

pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Hlavní biomasa 
porostů této asociace je soustředěna v submerzní 
vrstvě, ve které dominuje rdest kadeřavý (Potamo-
geton crispus), druh s hustě olistěnými lodyhami 
a většinou s tuhými listy s kadeřavě zvlněným okra-
jem. S menší pokryvností se v porostech vyskytují 
i další ponořené makrofyty eutrofních vod, např. 
Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis a Po-
tamogeton pectinatus. Natantní vrstva porostů 
chybí nebo je jen nevýrazně vyvinutá: většinou ji 
tvoří drobné pleustofyty, zejména Lemna minor. 
Jde o druhově velmi chudé společenstvo, v němž 
se zpravidla vyskytují pouze 1–3 druhy cévnatých 
rostlin na ploše 1–25 m2.

Stanoviště. Tato vegetace se vyskytuje v různých 
typech stojatých i tekoucích vod, u nás nejčastěji 
v rybnících, pískovnách, mrtvých ramenech a alu-
viálních tůních a na středních a dolních tocích 
řek. Existují i údaje z rybích sádek a napájecích 
struh, ze zahraničí i z jezer (Zutshi 1975, Hama-
bata 1991, Vaquer & Champeau 1991). U nás se 
Potametum crispi nachází nejčastěji ve vodách 
o hloubce 10–100 cm, vzácně i 2 m (Rydlo 2005a), 
v zahraničních jezerech proniká až do 4 m (Vaquer 
& Champeau 1991). Stanoviště jsou zpravidla 
plně osluněná, někdy mírně zastíněná. Dno je 

tvořeno pískem, štěrkem nebo jílem, na povrchu 
nezřídka se silnější vrstvou organogenního bahna 
(Černohous & Husák 1986). Potametum crispi je 
považováno za typickou vegetaci eutrofních až 
hypertrofních vod (Hejný & Husák in Dykyjová & 
Květ 1978: 23–64), může však růst i ve vodách 
mezotrofních (Balevičienė & Balevičius 2006). 
Snáší i organické znečištění, různé toxické látky 
a velmi malou průhlednost vody, takže přežívá 
i v řekách protékajících městskými aglomeracemi 
(Černohous & Husák 1986, Oťaheľová in Valachovič 
et al. 1995: 153–179). Druh je schopen asimilace 
i za extrémních podmínek, např. jsou-li rostliny 
zcela obaleny bahnem nebo řasovými nárosty. 
Analýzy vody a substrátu na lokalitách s výskytem 
této vegetace nejsou pro naše území k dispozici. 
Podle charakteru stanoviště a zahraničních údajů 
lze usuzovat na velký obsah celkového dusíku 
a fosforu a pH přes 7 (Martínez-Taberner & Moyà 
1993). Doll (1991b) uvádí toto společenstvo z vod 
bohatých vápníkem.

Dynamika a management. Potamogeton crispus 
má širokou ekologickou amplitudu a často se 
vyskytuje jako součást jiných, druhově bohatších 
mokřadních společenstev. Je pravděpodobné, 
že v období před silným ovlivněním vodních bio-
topů člověkem se jeho druhově chudé porosty 
nacházely hlavně na stanovištích nevhodných pro 
většinu ostatních druhů makrofytů, např. v často 
narušovaných mokřadech nebo mrtvých ramenech 
v počátečním stadiu sukcese. K většímu rozšíření 
společenstva došlo zřejmě až ve druhé polovině 
20. století v souvislosti se silnou eutrofizací vod 
a ústupem ponořených vodních rostlin náročněj-
ších na čistotu vody (Hejný et al. in Květ et al. 2002: 
63–95). Tento trend byl zaznamenán i v dalších 
evropských zemích (Sand-Jensen et al. 2000, Riis 
& Sand-Jensen 2001) a jeho příčiny byly potvrzeny 
experimentálně (Thomas & Daldorph 1994). Mladé 
rostliny druhu P. crispus, vzniklé převážně z turio-
nů, se masově objevují na podzim, často v mís-
tech osídlených do té doby jinými druhy rdestů, 
např. P. pusillus nebo P. pectinatus. Jejich vývoj 
pokračuje přes zimu a podle některých autorů se 
koncem jara až začátkem léta uzavírá (Hejný 1960, 
Rogers & Breen 1980, Černohous & Husák 1986, 
Les & Mehrhoff 1999). Fytocenologické snímky 
z našeho území však existují i z léta (např. Černo-
hous & Husák 1986) a rozporuplné jsou i údaje ze 
zahraničí. Například Zahran & Willis (2009) uvádějí 

Potamion
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pro porosty P. crispus z povodí Nilu v Egyptě jen 
krátké období vegetačního klidu, které připadá 
na září a říjen, přičemž od listopadu se objevují 
nové rostliny. Je pravděpodobné, že letní zánik 
porostů závisí na podmínkách prostředí, např. na 
teplotě a trofii vody a konkurenci ostatních mak-
rofytů, a může se tedy lišit v jednotlivých letech 
i na různých lokalitách. Například při vysokých 
teplotách vody neklíčí turiony a dospělé rostliny 
mají jen krátkou životnost (Rogers & Breen 1980). 
Naopak při nižších teplotách vody může ke klíčení 
turionů docházet zřejmě i na jaře a v létě, což 
bylo zaznamenáno například v Japonsku (Kadono 
1984). Potamogeton crispus je ve srovnání s mno-
ha dalšími druhy vodních makrofytů konkurenčně 
slabý, a proto vytváří rozsáhlejší porosty většinou 
jen tam, kde se ostatní makrofyty z nějakého 
důvodu nevyskytují (Engelhardt & Kadlec 2001), 
například na místech pod vlivem disturbancí nebo 
v počáteční fázi sukcese. Na větší vzdálenosti 

mohou semena druhu P. crispus přenést vodní 
ptáci, pro které je tento druh zdrojem potravy 
(Rogers & Breen 1990, Lauridsen et al. 2003). 
Možný je zřejmě i přenos rybami (Les & Mehrhoff 
1999). Tato vegetace u nás nevyžaduje žádný 
ochranářský management a vzhledem k útlumu 
růstu v létě zpravidla ani nemusí být omezována. 
Sečení nebo jiné mechanické narušování porostů 
může spíše podpořit produkci diaspor (Rogers & 
Breen 1990, Engelhardt & Kadlec 2001). U nás 
se Potametum crispi ve větším množství objevuje 
v rybnících krátce po letnění (Hejný 1960).

Rozšíření. Potamogeton crispus je přirozeně roz-
šířen v Eurasii, Africe a Austrálii, druhotný areál 
zahrnuje Severní Ameriku a Nový Zéland, pře-
chodně byl zjištěn i v Jižní Americe (Meusel et 
al. 1965, Hultén & Fries 1986, Wiegleb & Kaplan 
1998, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). 
Souvislý výskyt má v temperátní zóně Evropy 

Obr. 88.  Potametum crispi. Porost rdestu kadeřavého (Potamogeton crispus) v sádkách u Hluboké nad Vltavou. (K. Šumberová 
2008.)
Fig. 88.  A stand of Potamogeton crispus in a fish storage pond near Hluboká nad Vltavou, České Budějovice district, southern 
Bohemia.
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včetně Středomoří (Hultén & Fries 1986). Vegetace 
odpovídající této asociaci je doložena z většiny 
zemí Evropy od Pobaltí (Balevičienė & Balevičius 
2006) přes západní a střední Evropu (Pott 1995, 
Schipper et al. in Schaminée et al. 1995: 65–108, 
Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 153–179, 
Rennwald 2000, Borhidi 2003, Ferrez et al. 2009) až 
po Středomoří (Rivas-Martínez et al. 2001, Jasprica 
& Carić 2002, Lakušić et al. 2005, Tomaselli et al. 
2006, Lastrucci et al. 2010) a východní Evropu 
(Sanda et al. 1999, Jamalov et al. 2004, Dubyna 
2006, Tzonev et al. 2009). V některých zemích se 
tato asociace nerozlišuje, pravděpodobně kvůli 
extrémní druhové chudosti. Mimo Evropu existují 
údaje z Egypta (Shaltout & El-Sheikh 1993, Zahran 
& Willis 2009), indického Kašmíru (Zutshi 1975, 
Khan et al. 2004), Japonska (Miyawaki et al. 1980) 
a Jihoafrické republiky (Rogers & Breen 1980). 
V České republice je Potametum crispi hojné zvláš-
tě v nížinách a pahorkatinách, zasahuje však až do 
podhorského stupně, např. v Jizerských horách 
(Chytrý, nepubl.), na Šumavě a v Pošumaví (Vydro-
vá 1997, Vydrová & Pavlíčko 1999). Větším počtem 
fytocenologických snímků je doloženo z České-
ho středohoří (Rydlo 2006c, e, h), Křivoklátska 
(Rydlo in Kolbek et al. 1999: 35–111), Příbramska 
a Dobříšska (Rydlo 2006a), Prahy (Rydlo, nepubl.), 

Mělnicka (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 2006b), Čes-
kého ráje (Černohous & Husák 1986, Rydlo 1999b), 
Poděbradska a Nymburska (Rydlo 1987b, 1998a, 
2005a), Vlašimska (Pešout 1992, 1996), Česko-
budějovické pánve a přilehlých pahorkatin (Rydlo 
1994a, Šumberová, nepubl.), Šumavy a podhůří 
(Vydrová 1997, Vydrová & Pavlíčko 1999), Třeboň-
ské pánve (Husák & Rydlo 1992, Rydlo 1998d), 
východních Čech (Černohous & Husák 1986, Rydlo 
1995a, 2001, Rydlo jun. 2008), Žďárských vrchů 
(Rydlo 1993a, Šumberová, nepubl.), Drahanské 
vrchoviny (Rydlo 2007c), Znojemska (Rydlo 1995b, 
Rydlo, nepubl.), dolního Podyjí (Husák, nepubl., 
Šumberová, nepubl.), dolního Pomoraví (Šeda & 
Šponar 1982), Bílých Karpat (Rydlo 2000b), Vse-
tínska (Rydlo, nepubl.) a Ostravské pánve (Rydlo, 
nepubl., Šumberová, nepubl.). Údaje pocházejí 
i z jiných oblastí.

Hospodářský význam a ohrožení. V rybničním 
hospodaření i ve volných rybářsky využívaných 
vodách je tato vegetace v menším množství po-
važována za přínosnou, neboť obohacuje vodu 
kyslíkem a poskytuje úkryt a prostředí k rozmnožo-
vání rybám i bezobratlým, kteří jsou složkou rybí 
potravy (Podubský 1948). Větší porosty tohoto 
společenstva mohou znesnadňovat výlovové práce 

Potamion

Obr. 89.  Rozšíření asociace VBB18 Potametum crispi; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton crispus podle 
floristických databází.
Fig. 89.  Distribution of the association VBB18 Potametum crispi; available relevés provide an incomplete picture of the actual dis-
tribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton crispus, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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na rybnících a způsobovat škodlivé přesycení vody 
kyslíkem a posun pH do toxických hodnot. Porosty 
druhu Potamogeton crispus se u nás zpravidla 
nechovají expanzivně, na některých kontinentech 
je však tento druh řazen mezi nebezpečné invazní 
druhy (Les & Mehrhoff 1999, Lacoul & Freed-
man 2006a). Díky schopnosti akumulovat velké 
množství živin i některé toxické kovy mohou být 
porosty využity při čištění odpadních vod (Ali et 
al. 1999, 2000, Cronk & Fennessy 2001). Porosty 
z nekontaminovaných vod lze kompostovat (Čer-
nohous & Husák 1986).

■ Summary. This vegetation type is dominated by Pota-

mogeton crispus, a submerged aquatic macrophyte 

occurring in both lentic and lotic water bodies, most 

frequently in fishponds, flooded sand pits, oxbows and 

alluvial pools, usually up to 1 m deep. This association 

is typical of eutrophic to hypertrophic water, including 

water containing organic or toxic pollutants. It is common 

from lowland to submontane areas across the Czech 

Republic.

VBB19
Potametum crispo-obtusifolii 
Sauer 1937
Vodní vegetace 
s rdestem tupolistým

Tabulka 4, sloupec 19 (str. 147)

Orig. (Sauer 1937): Potametum crispi v. gemnifer-

-obtusifolii (Sauer)

Syn.: Gesellschaft von Potamogeton obtusifolius 

Carstensen 1955

Diagnostické druhy: Potamogeton acutifolius, P. obtu-

sifolius

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton obtu-

sifolius

Dominantní druhy: Potamogeton obtusifolius

Formální definice: Potamogeton obtusifolius pokr. 

> 25 %

Struktura a druhové složení. V porostech se 
jako dominanta uplatňuje ponořený úzkolistý rdest 
tupolistý (Potamogeton obtusifolius). Jeho bělavé 
až narůžovělé lodyhy, bohatě olistěné dlouhými 

poloprůsvitnými, sytě zelenými listy, jsou ve vodě 
zpravidla seskupeny do rozvolněných kruhovitých 
trsů. Vzácně se v porostech s větší pokryvností 
objevuje i rdest ostrolistý (P. acutifolius), který je 
podobný, ale mívá zpravidla žlutozelené až hnědo-
žluté zbarvení; to je zčásti dáno i nárosty epifytonu. 
S malou pokryvností se vyskytují i další ponořené 
druhy vodních makrofytů, např. Elodea canaden-
sis, Lemna minor a Potamogeton lucens. Natantní 
vrstva bývá nesouvislá a tvoří ji nejčastěji Lemna 
minor. Tato asociace patří k druhově bohatším 
makrofytním společenstvům. V jejích porostech 
bylo zaznamenáno většinou 3–6 druhů cévnatých 
rostlin na ploše 4–25 m2.

Stanoviště. Potametum crispo-obtusifolii se u nás 
vyskytuje ve stojatých i mírně tekoucích vodách, 
zejména v menších rybnících, dále v mrtvých 
ramenech řek, aluviálních tůních, zaplavených 
pískovnách, říčních tišinách, potocích a napájecích 
strouhách rybníků (Kaplan 2002c). Voda je hluboká 
většinou 30–150 cm a čirá (Černohous & Husák 
1986). Potamogeton obtusifolius snáší i krátkodo-
bé obnažení substrátu, ne však jeho vyschnutí. Dno 
je zpravidla jílovité nebo písčité, s tenkou vrstvou 
organického bahna, v některých pracích je však 
toto společenstvo uváděno ze dna se silnou vrst-
vou organického bahna (Hejný & Husák in Dykyjová 
& Květ 1978: 23–64, Černohous & Husák 1986, 
Doll 1991b). Stanoviště s výskytem této vegetace 
jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná. Voda je 
většinou mezotrofní až přirozeně eutrofní (Hejný & 
Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64). Z Němec-
ka je uváděno optimum výskytu společenstva 
v kyselých až neutrálních vodách o malém obsahu 
vápníku, často bohatých huminovými látkami (Doll 
1991b, Schubert et al. 2001a).

Dynamika a management. Tato vegetace byla 
u nás pravděpodobně nejrozšířenější v době 
extenzivního rybničního hospodaření, tj. do druhé 
poloviny 20. století. Větší počet dokladů o výskytu 
druhu Potamogeton obtusifolius pochází ještě ze 
sedmdesátých let 20. století (Černohous & Husák 
1986, Kaplan 2002c), poté však druh začal ustu-
povat. Hlavní příčinou je zřejmě malá průhlednost 
vody ve většině chovných rybníků i v aluviálních 
mokřadech. Jelikož se společenstvo často obje-
vuje v roce následujícím po letnění rybníků (Černo-
hous & Husák 1986), k jeho řidšímu výskytu mohlo 
přispět i omezené letnění. Výskyt jednotlivých 
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rostlin a nevelkých porostů druhu P. obtusifolius 
je možný i v rybnících s malou průhledností vody, 
pro rozvoj větších a hustých porostů je však zřejmě 
nutná dobrá průhlednost vody alespoň na počátku 
vegetačního období. V pokročilejším stadiu vývoje 
má i P. obtusifolius, podobně jako některé další 
ponořené vodní makrofyty, schopnost udržovat 
v porostech velkou průhlednost vody i tam, kde je 
voda vně porostů neprůhledná. Na mnohých lokali-
tách je výskyt asociace efemérní a jen vzácně bývá 
pozorována opakovaně. Tyto lokality jsou zpravi-
dla extenzivně obhospodařovány a roste na nich 
větší počet druhů. Potametum crispo-obtusifolii 
se na nich může vyskytovat v mozaice s dalšími 
společenstvy vodních makrofytů, např. Elodeetum 
canadensis a Potametum pusilli. Obhospodařování 
takových lokalit by mělo být z dlouhodobého hle-
diska bez výraznějších změn. Vhodné je například 
využití rybníků pro chov rybího plůdku nebo vedlej-
ších druhů ryb a občasné zkrácené letnění.

Rozšíření. Druh Potamogeton obtusifolius se vy  -
skytuje v temperátní a boreální zóně Eurasie 

a Severní Ameriky (Meusel et al. 1965, Hultén 
& Fries 1986, Wiegleb & Kaplan 1998, Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Asociace 
Potametum crispo-obtusifolii byla zatím doložena 
ze Skotska (Spence in Burnett 1964: 306–425), 
Francie (Corillion 1957, Ferrez et al. 2009), Nizo-
zemska (Schipper et al. in Schaminée et al. 1995: 
65–108), Německa (Doll 1991b, Pott 1995, Renn-
wald 2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in Schu-
bert et al. 2001b: 225–238), Polska (Tomaszewicz 
1979, Matuszkiewicz 2007), Srbska (Ranđelo-
vić & Blaženčić 1996, Lakušić et al. 2005), Litvy 
(Korotkov et al. 1991), Ukrajiny (Dubyna 2006), 
dolního Povolží (Korotkov et al. 1991) a západní 
Sibiře (Taran 2000). Výskyty v jižní a jihovýchodní 
Evropě jsou soustředěny do větších nadmořských 
výšek (např. Ranđelović & Blaženčić 1996). U nás 
se Potametum crispo-obtusifolii vyskytuje nej-
častěji v nížinách a pahorkatinách a zasahuje až 
do podhorského stupně. Nejteplejším oblastem 
se však vyhýbá (Kaplan 2002c). Bylo doloženo 
z Rakovnicka (Rydlo 2007d), Křivoklátska (Rydlo 
in Kolbek et al. 1999: 35–111), Příbramska (Rydlo 
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Obr. 90.  Potametum crispo-obtusifolii. Porost rdestu tupolistého (Potamogeton obtusifolius) u Hradce Králové-Malšovy Lhoty. 
(J. Rydlo jun. 2007.)
Fig. 90.  A stand of Potamogeton obtusifolius near Hradec Králové-Malšova Lhota, eastern Bohemia.
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2006a), Písecka (Hejný, nepubl.), Vodňanska (Hej-
ný, nepubl., Šumberová, nepubl.), Českobudějo-
vicka (Vydrová et al. 2009), Šumavy (Vydrová & 
Pavlíčko 1999), Třeboňska (Neuhäusl 1959, Hejný 
et al. 1982b), Vlašimska (Pešout 1996), Kokořínska 
(Husák & Rydlo 1985), Českolipska (Turoňová & 
Rychtařík 2002), východní části Českého středo-
hoří (Rydlo 2006h), Frýdlantského výběžku (Jehlík 
& Rydlo 2008), Českého ráje (Černohous & Husák 
1986, Rydlo 1999b), východních Čech (Černohous 
& Husák 1986, Rydlo jun. 2008), Znojemska (Rydlo, 
nepubl.) a Poodří (Koutecká 1980; bez bližší loka-
lizace). Ve většině oblastí byla zaznamenána jen 
jediná lokalita.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
u nás nemá vzhledem ke své vzácnosti velký hos-
podářský význam. V rybničním hospodaření je pro-
spěšná především okysličováním vody a jako úkryt 
a prostředí pro rozmnožování ryb i vodních bezob-
ratlých. Ani za příznivých podmínek se expanzivně 
nerozrůstá, takže nemusí být omezována. Její 
ochrana je důležitá pro zachování biodiverzity 
mokřadů. Je ohrožena znečištěním vod, zejména 
špatnou průhlednosti vody v souvislosti s eutro-
fizací a zviřováním sedimentů dna v intenzivně 

obhospodařovaných kaprových rybnících. Nepříz-
nivě působí i spásání velkými populacemi vodních 
ptáků, ať již z farmových chovů nebo v ptačích 
rezervacích (van de Haterd & Ter  Heerdt 2007).

Poznámka. V originálním popisu asociace (Sauer 
1937) je jako diagnostický druh této asociace 
uveden Potamogeton crispus var. gemmifer. Jde 
o rostliny s turiony, které byly v minulosti odlišo-
vány jako samostatný vnitrodruhový taxon, ve 
skutečnosti to však je vývojové stadium druhu 
P. crispus bez taxonomické hodnoty (Kaplan in 
Štěpánková et al. 2010: 329–384).

■ Summary. This association is dominated by the narrow-

-leaved, submerged species Potamogeton obtusifolius, 

which is accompanied in some sites by another narrow-

-leaved species, P. acutifolius. It occurs in mesotrophic 

to naturally eutrophic, clear, 30–150 cm deep water. The 

habitats include small fishponds, oxbows, alluvial pools, 

flooded sand pits, brooks and lentic sections of rivers. It 

is a rare vegetation type, which occurs at scattered sites 

from the lowlands to submontane areas in the Czech 

Republic, and has retreated in the past decades due to 

intensification of fishpond management and increased 

water turbidity.

Obr. 91.  Rozšíření asociace VBB19 Potametum crispo-obtusifolii; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz 
skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton 
obtusifolius podle floristických databází.
Fig. 91.  Distribution of the association VBB19 Potametum crispo-obtusifolii; available relevés provide an incomplete picture of the 
actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton obtusifolius, according 
to floristic databases, are indicated by small dots.



199

VBB20
Potametum pectinati 
Carstensen ex Hilbig 1971
Vegetace stojatých a mírně 
tekoucích eutrofních vod 
s rdestem hřebenitým

Tabulka 4, sloupec 20 (str. 147)

Orig. (Hilbig 1971): Potamogetonetum pectinati 

Carstensen 1955

Syn.: Gesellschaft von Potamogeton pectinatus var. 

scoparius Carstensen 1955 (§ 3c), Myriophyllo 

verticillati-Potametum pectinati Costa et al. 1986, 

Potametum pectinati Stevanović 2003 prov.

Diagnostické druhy: Potamogeton pectinatus

Konstantní druhy: Potamogeton pectinatus

Dominantní druhy: Potamogeton pectinatus

Formální definice: Potamogeton pectinatus pokr. > 

50 % NOT Zannichellia palustris pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. V porostech této 
asociace dominuje morfologicky velmi proměnlivý 

rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus). V závis-
losti na hloubce, průhlednosti a síle proudění vody 
a také na substrátu dna se mění hustota olistění, 
délka listů a další znaky. Rostliny v mělkých stoja-
tých vodách jsou nízké, bohatě větvené a vytvářejí 
okrouhlé trsy, podobně jako P. trichoides. Rostliny 
v rychleji tekoucích vodách mají velmi dlouhé 
stonky a listy a vzhledem připomínají Batrachium 
fluitans. To se projevuje ve struktuře i druhovém 
složení porostů. Tato vegetace je druhově velmi 
chudá: nejčastěji v ní byly zaznamenány 2–4 druhy 
cévnatých rostlin na ploše 1–25 m2, běžné jsou 
i monocenózy. Vedle dominantního druhu se častě-
ji vyskytují některé další ponořené makrofyty, např. 
Ceratophyllum demersum, některé druhy rodu Po-
tamogeton a Zannichellia palustris. Natantní vrstva 
bývá vyvinuta fragmentárně a tvoří ji nejčastěji 
Lemna gibba, L. minor, v tocích i vzplývavé listy 
druhu Sparganium emersum.

Stanoviště. Tato vegetace osídluje různé typy sto-
jatých i tekoucích vod, nejčastěji rybníky a střední 
a dolní toky řek, dále rybí sádky, aluviální tůně, 
průtočné kanály a pískovny. Hloubka vody se 
pohybuje nejčastěji v rozmezí 30–100 cm. Spo-
lečenstvo se může vyskytovat i ve velmi mělkých 
vodách kolem 5 cm, na rozdíl od Potametum pusilli 
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Obr. 92.  Potametum pectinati. Porost rdestu hřebenitého (Potamogeton pectinatus) v Horním Mušlovském rybníce u Mikulova na 
Břeclavsku. (J. Danihelka 2002.)
Fig. 92.  A stand of Potamogeton pectinatus in Horní Mušlovský fishpond near Mikulov, Břeclav district, southern Moravia.
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a Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae však 
není schopno déle přežít na vodou nasyceném, ale 
nepřeplaveném substrátu. Ze zahraničí je uváděno 
z hloubky až několik metrů (Doll 1991b, Oťaheľová 
in Valachovič et al. 1995: 153–179). Substrát dna 
je velmi různorodý, od jílovitého přes písčitý až 
po kamenitý, zpravidla s vrstvou organogenního 
bahna. Stanoviště jsou většinou plně osluněná, 
společenstvo však snáší i zástin. Průhlednost vody 
je často velmi malá. Porosty Potamogeton pectina-
tus se vyskytují v eutrofních až hypertrofních, vzác-
něji v mezotrofních nebo dokonce oligotrofních 
vodách, a snášejí i dosti silné zasolení (Hejný 1960, 
Doll 1991b, Rodwell 1995). Chemické analýzy vody 
a substrátu nejsou z našeho území k dispozici. 
Z Polska je uváděno pH vody 8,4–9,3 a velký obsah 
PO4

3– (až 1,3 mg.l–1) a NH4
+ (až 0,5 mg.l–1) ve vodě 

(Pełechaty & Kałuska 2003), rozsah hodnot pro 
jednotlivé živiny je však pravděpodobně mnohem 
širší. U nás je tato vegetace nejčastější v nížinách 
a teplých pahorkatinách. Nejvýše položené výskyty 
jsou známy ze Šumavy z 575 m n. m. (Vydrová & 
Pavlíčko 1999). V chladnějších oblastech se ob-
jevuje zejména ve znečištěných tocích u větších 
měst (Rydlo 1986b, 1993a, Pivoňková & Rydlo 
1992). Toto společenstvo je chladnomilnější než 
Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae a tep-
lomilnější než Potametum pusilli, čemuž odpovídá 
i výškové rozmístění lokalit u nás a areály domi-
nantních druhů.

Dynamika a management. V minulosti byla 
u nás tato vegetace pravděpodobně dosti vzácná 
a maloplošná, jak dokládají pozorování z jihočes-
kých rybníků v první polovině 20. století (Hejný 
in Hejný 2000a: 94). Ve druhé polovině století se 
však rychle rozšířila v souvislosti s eutrofizací vod 
v důsledku intenzifikace rybničního hospodaření, 
hnojení pozemků v okolí vodních nádrží a znečiš-
tění řek odpadními vodami (Hejný et al. in Květ 
et al. 2002: 63–95). Tento trend, doprovázený 
současným ústupem makrofytních společenstev 
vázaných na vody o nižší trofii, např. Potametum 
graminei, byl pozorován i v zahraničí (Rodwell 
1995, Riis & Sand-Jensen 2001, James et al. 
2005). Úspěšné přežívání společenstva v pro-
středí o různé trofii a zrnitosti substrátu je dáno 
mimo jiné velkou ekomorfologickou plasticitou 
druhu Potamogeton pectinatus (Hangelbroek et 
al. 2003). Potamogeton pectinatus se šíří přede-
vším semeny, vegetativně i hlízkami; tato klidová 

stadia mohou přečkat i delší období bez vody 
(McGowan et al. 2005). Tato vegetace nevyžaduje 
žádný ochranářský management, naopak někdy je 
nezbytné ji omezovat, například z důvodů vodo-
hospodářských, ochranářských nebo v rybničním 
hospodaření. Využívá se přitom seč (Hejný 1960), 
herbicidy (Lancar & Krake 2002) a býložravé ryby 
(Lancar & Krake 2002). V rybnících lze použít i let-
nění spojené s hlubší orbou, při němž se odstraní 
hlízky (Hejný in Hejný 2000a: 94). Samotné letnění 
či zimování nasucho může naopak podpořit obno-
vu společenstva (McGowan et al. 2005).

Rozšíření. Potamogeton pectinatus se vyskytuje 
na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy, a to 
hlavně v temperátní zóně a v subtropech, zčás-
ti i v boreální zóně (Meusel et al. 1965, Hultén 
& Fries 1986, Wiegleb & Kaplan 1998, Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Vegetace 
odpovídající této asociaci byla zatím doložena 
z Pyrenejského poloostrova (Ninot et al. 2000, 
Rivas-Martínez et al. 2001), Německa (Doll 1991b, 
Pott 1995, Görs in Oberdorfer 1998: 99–108, 
Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238), Velké Británie 
(Rodwell 1995), Nizozemska (Schipper et al. in 
Schaminée et al. 1995: 65–108), Dánska (Lawes-
son 2004), jižního Švédska (Hargeby et al. 2007), 
Polska (Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 2007), 
Slovenska (Oťaheľová in Valachovič et al. 1995: 
153–179), Rakouska (Schratt in Grabherr & Muci-
na 1993: 55–78), Itálie (Zanaboni & Pascoli 1988, 
Lastrucci et al. 2010), Slovinska (Gaberščik et al. 
2003), Srbska (Blaženčić & Blaženčić 1983, Laku-
šić et al. 2005), Bulharska (Tzonev et al. 2009), 
Maďarska (Borhidi 2003), Rumunska (Sanda et al. 
1999), Ukrajiny (Dubyna 2006), Litvy (Balevičienė & 
Balevičius 2006), Estonska (Trei & Pedusaar 2006), 
dolního Povolží (Korotkov et al. 1991), podhůří 
Jižního Uralu (Klotz & Köck 1984, Jamalov et al. 
2004), Sibiře (Chytrý et al. 1993, Hilbig 2000a, 
Kiprijanova 2005, Koroljuk & Kiprijanova 2005), 
Mongolska (Hilbig 2000b), severozápadní Číny (Li 
et al. 2006), indického Kašmíru (Khan et al. 2004), 
Egypta (Shaltout & El-Sheikh 1993, Zahran & Willis 
2009), Maroka (Kaplan, nepubl.) a USA (Boggs 
2000). V České republice lze výskyt asociace 
Potametum pectinati očekávat v nížinách a pahor-
katinách po celém území, ale z některých oblastí 
chybějí údaje. Větším počtem fytocenologických 
snímků je asociace doložena z řečiště Berounky 
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u Plzně (Rydlo 1986b), Křivoklátska (Rydlo in Kol-
bek et al. 1999: 35–111), severozápadních Čech 
(Pivoňková & Rydlo 1992, Rydlo 2006c, e, f, h), 
Prahy a okolí (Rydlo 1989, 2000c), středního Pola-
bí a přilehlých pahorkatin (Husák & Rydlo 1985, 
Rydlo 1987b, 1990b, 1991a, 1998a, 2005a, 2006b, 
2007b, Turoňová 2008), Českého ráje (Rydlo 
1999b), východních Čech (Černohous & Husák 
1986, Rydlo 1995a, 2001, 2006g, Jirásek 1998, 
Rydlo jun. 2008), Českobudějovické pánve a při-
lehlých pahorkatin (Šumberová, nepubl.), Šumavy 
a Pošumaví (Vydrová 1997, Vydrová & Pavlíčko 
1999), Třeboňska (Husák, nepubl., J. Navrátilo-
vá, nepubl.), Znojemska (Rydlo 1995b, Rydlo, 
nepubl.), středního a dolního Pomoraví (Šeda & 
Šponar 1982, Rydlo 1992) a Poodří (Koutecká 1980, 
bez bližší lokalizace). Dále byla doložena například 
z toku Ohře na Chebsku (Pivoňková & Rydlo 1992), 
Příbramska a Dobříšska (Rydlo 2006a), Dokeska 
(Stančík 1995), Vlašimska (Pešout 1996), Táborska 
(Husák & Rydlo 1992, Douda 2003), Žďárských
vrchů (Rydlo 1993a) a Bílých Karpat (Rydlo 
2000b).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
je v tocích i rybnících prospěšná okysličováním 

vody a je i vhodným prostředím pro rozmnožování 
a úkryt bezobratlých a ryb. V menších mělkých 
rybnících mohou nadměrné porosty druhu Potamo-
geton pectinatus působit nepříznivě. Tento druh je 
důležitou složkou potravy vodních ptáků, zejména 
vrubozobých (Idestam-Almquist 1998, Lauridsen 
et al. 2003). Díky schopnosti růstu ve značně 
znečištěných vodách a vázání toxických kovů 
je perspektivní například pro využití v čistírnách 
odpadních vod (Hejný in Hejný 2000a: 94, Prasad 
& Freitas 2003, Chandra & Kulshreshtha 2004). 
V subtropech je však P. pectinatus považován za 
jeden z nejškodlivějších vodních plevelů, neboť 
zarůstá zavlažovací kanály a nádrže na vodu (Lan-
car & Krake 2002).

■ Summary. This association is dominated by Potamoge-

ton pectinatus, a submerged macrophyte with a variable 

growth form, which depends on the habitat. It occurs in 

eutrophic and hypertrophic water, often with high turbid-

ity, and on some sites with a high salt concentration. The 

habitats include mainly fishponds and middle and lower 

river courses, and less frequently fish storage ponds, al-

luvial pools, channels and flooded sand pits. Water depth 

is usually between 30 and 100 cm, but it can be as low 

as 5 cm. Historically this vegetation type was probably 
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Obr. 93.  Rozšíření asociace VBB20 Potametum pectinati; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton pectinatus podle 
floristických databází.
Fig. 93.  Distribution of the association VBB20 Potametum pectinati; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton pectinatus, according to 
floristic databases, are indicated by small dots.
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rare, but it expanded due to intensification of fishpond 

management and eutrophication in the second half of the 

20th century. It is common in lowland and colline areas 

of the Czech Republic, but records are probably missing 

from many areas where it occurs.

VBB21
Potametum pusilli 
von Soó 1927
Vegetace mělkých vod 
s rdestem maličkým nebo 
rdestem Berchtoldovým

Tabulka 4, sloupec 21 (str. 147)

Orig. (von Soó 1927): Potametum pusilli

Syn.: Potametum panormitano-graminei Koch 1926 

(§ 36, nomen ambiguum), Potametum berchtoldii 

Krasovskaja 1959, Potamo pusilli-Ceratophylle-

tum demersi Janković 1974 p. p., Potametum 

pusilli Hejný 1978 (fantom), Potametum berch-

toldii Wijsmen et al. 1995

Diagnostické druhy: Potamogeton pusillus agg.

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton pusil-

lus agg.

Dominantní druhy: Potamogeton pusillus agg.

Formální definice: Potamogeton pusillus agg. pokr.

> 50 % NOT Potamogeton alpinus pokr. > 25 %

NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT 

Zannichellia palustris pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Vzhled společen-
stva určují dominantní úzkolisté rdesty, rdest 
Berchtoldův (Potamogeton berchtoldii) nebo rdest 
maličký (P. pusillus). Jejich porosty za příznivých 
podmínek vyplňují celý vodní sloupec a někdy 
mají charakter monocenóz. Častěji se v nich však 
s menší pokryvností uplatňují i další vodní mak-
rofyty, většinou běžné druhy mezotrofních až 
eutrofních vod (např. Ceratophyllum demersum, 
Lemna minor, Potamogeton crispus a P. pectina-
tus). Dominantní je vždy submerzní vrstva porostů, 
pokryvnost natantní vrstvy bývá malá, případně 
tato vrstva chybí. V porostech této asociace bylo 
zaznamenáno nejčastěji 3–5 druhů cévnatých 
rostlin na ploše 4–25 m2.

Stanoviště. Porosty asociace Potametum pusilli 
osídlují různé typy mělkých stojatých i tekou-
cích vod. Vyskytují se v mělkých částech rybní-
ků, v rybích sádkách, mrtvých říčních ramenech, 
jezírkách v pískovnách a lomech, zaplavených pří-
kopech, melioračních kanálech, mlýnských náho-
nech, vesnických stružkách i v řekách, především 
na jejich dolním toku. Zpravidla jde o plně osluně-
ná, ale i mírně zastíněná stanoviště. Společenstvo 
zasahuje do hloubek okolo 1,5 m, často se však 
vyskytuje i v loužích na dně vypuštěných rybníků 
a sádek s 5–10 cm vody. Tato vegetace má opti-
mum výskytu v mezotrofních až eutrofních, dobře 
průhledných vodách. Porosty s převahou Potamo-
geton berchtoldii projevují vazbu spíše k vodám 
s nižším pH, menším obsahem dusíku a fosforu 
a někdy se vyskytují i ve vodách mírně dystrofních 
(Brouwer et al. 2002, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). Porosty s dominantním P. pusillus 
jsou naproti tomu častější ve vodách s vyšším 
pH a větším obsahem živin, někdy i brakických 
(Brouwer et al. 2002, Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). Pott (1995) však uvádí pro oba 
druhy přesně opačnou stanovištní vazbu. Jde zřej-
mě o záměnu druhů, případně jmen, neboť dříve se 
jménem P. pusillus často chybně označoval druh 
P. berchtoldii, zatímco pro P. pusillus se užívalo 
jméno P. panormitanus (Kaplan in Štěpánková et 
al. 2010: 329–384). Dno může být písčité, jílovité 
nebo hlinité, nanejvýš s tenkou vrstvou saprope-
lového bahna. U nás je tato vegetace rozšířena od 
nížin do podhůří, ale nejhojnější je v pahorkatinách. 
Porosty s P. berchtoldii jsou běžnější v chladněj-
ších a vlhčích částech státu, porosty s P. pusillus 
naproti tomu častěji zasahují i do teplejších území.

Dynamika a management. Jde o přirozenou 
vegetaci mělkých sladkých vod v raném stadiu 
sukcese nebo pod vlivem trvalých mechanických 
disturbancí (Krahulec et al. 1980). S postupují-
cí sedimentací organického bahna ji nahrazuje 
vegetace třídy Lemnetea a různé typy rákosin. 
Dlouhodobě se může vyskytovat v mírně tekoucích 
vodách. V rybnících je výskyt často periodický 
a závisí na rybí obsádce: nejčastější je toto spole-
čenstvo v nádržích využívaných pro odchov rybího 
plůdku do stadia ročka. S postupným růstem kapra 
a zvětšujícím se narušováním dna ustupuje a větši-
nou se znovu objevuje v roce, kdy je opět nasazen 
váčkový plůdek. Přitom bývá přechodně snížena 
hladina vody v rybníce, což rozvoj této vegetace 
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podporuje. Oba dominantní rdesty, Potamogeton 
berchtoldii a P. pusillus, jsou druhy s jednoletou 
lodyhou a jejich porosty se v dalším roce obnovují 
především z turionů (Kaplan in Štěpánková et al. 
2010: 329–384). Nažky obou druhů klíčí v širokém 
rozmezí podmínek, zejména ve vztahu ke světlu, 
anaerobióze a teplotě (Hay et al. 2008). Mecha-
nické nebo chemické (např. roztokem kyselin) 
narušení tvrdých obalů zkracuje dobu klíčení a zvy-
šuje procento vyklíčených semen (Teltscherová & 
Hejný 1973, Hay et al. 2008). Zřejmě však závisí 
i na geografickém původu rostlin a jejich genotypu, 
neboť procento semen vyklíčených za srovnatel-
ných podmínek se v citovaných studiích dosti liší. 
Teltscherová & Hejný (1973) uvádějí pro P. pusillus 
ve většině variant klíčního pokusu, včetně klíčení 
neporušených semen v destilované vodě, klíčivost 
až 100 %. Naproti tomu Hay et al. (2008) zjistili 
pro tento druh klíčivost maximálně 56 %, pro 
P. berchtoldii pak 90 %, v obou případech však 
jen po narušení osemení. Neporušená semena 

obou druhů rdestů jsou zřejmě schopna přečkat 
v půdní semenné bance mnoho let (Kaplan & Ště-
pánek 2003). Společenstvo se tak na lokalitě může 
objevit i po dlouhém období absence, v rybnících 
například po odbahnění nebo snížení vodní hladiny. 
Společenstvo se většinou nechová expanzivně, 
nevytváří velké množství biomasy, a proto až na 
výjimky (např. v malých plůdkových rybnících) není 
nutné jeho omezování. Na druhé straně nevyžaduje 
ani specifický ochranářský management, neboť 
i v současné krajině je dostatečně hojné a osídluje 
i silně antropicky ovlivněná stanoviště. Po mecha-
nickém narušení porosty snadno regenerují (Barrat-
-Segretain & Amoros 1996, Capers 2003).

Rozšíření. Dominantní druhy této asociace, 
Potamogeton pusillus a P. berchtoldii, jsou rozší-
řeny v boreální a temperátní zóně Eurasie a Severní 
Ameriky, P. pusillus zasahuje i do zóny arktické 
a do tropů a vyskytuje se i v některých částech 
Afriky (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). 

Potamion

Obr. 94.  Potametum pusilli. Porost rdestu maličkého (Potamogeton pusillus) v plůdkovém rybníčku u Dívčic na Českobudějovicku. 
(K. Šumberová 2006.)
Fig. 94.  A stand of submerged Potamogeton pusillus in a small fry pond near Dívčice, České Budějovice district, southern Bohemia.
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Rozšíření asociace Potametum pusilli odpovídá 
rozšíření těchto druhů. Fytocenologicky byla tato 
asociace doložena z Velké Británie (Spence in 
Burnett 1964: 306–425, Rodwell 1995), Španěl-
ska (Velayos et al. 1984), Francie (Corillion 1957, 
Ferrez et al. 2009), Nizozemska (Schipper et al. in 
Schaminée et al. 1995: 65–108), Německa (Doll 
1991b, Pott 1995, Rennwald 2000, Schubert et al. 
2001a, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, 
Berg et al. in Berg et al. 2004: 102–113), Švýcar-
ska (Koch 1926), Slovenska (Hrivnák et al. 2004a), 
Polska (Nowak & Nowak 2007) a z podhůří Jižního 
Uralu v Rusku (Klotz & Köck 1984, Jamalov et al. 
2004). Snímky o přechodném druhovém složení 
k asociaci Potamo pectinati-Myriophylletum spi-
cati byly publikovány ze Srbska (Ranđelović & 
Blaženčić 1996). Mnoho evropských autorů toto 
společenstvo ale nerozlišuje. Mimo Evropu bylo 
Potametum pusilli zaznamenáno na západní Sibiři 
(Hilbig 2000a, Kiprijanova & Laščinskij jun. 2000) 
a v Mongolsku (Hilbig 2000b). Údaje z Jižní Ame-
riky (např. Anonymus 1996, Jaramillo 2004) jsou 
mylné, neboť Potamogeton pusillus se zde vůbec 
nevyskytuje (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 
329–384). Porosty s P. pusillus přitom častěji 
zasahují do sušších a teplejších oblastí než porosty 
P. berchtoldii, který je více vázán na oceánicky 

laděné klima. V České republice bylo toto spole-
čenstvo zjištěno všude, kde proběhl fytocenologic-
ký výzkum zaměřený na mokřady. Větším počtem 
fytocenologických snímků je doloženo z Českého 
středohoří (Rydlo 2006c, e), Českého ráje (Rydlo 
1999b, Rydlo, nepubl.), Křivoklátska (Rydlo in 
Kolbek et al. 1999: 35–111), Příbramska (Rydlo 
2006a), Českobudějovické pánve (Hejný, nepubl., 
Šumberová, nepubl.), Šumavy a šumavského pod-
hůří (Vydrová & Pavlíčko 1999, Rydlo 2006d), Tře-
boňska (Albrecht 1985, Hejný, nepubl.), Svitavska 
(Štefka & Šeda 1984), Znojemska (Rydlo 1995b, 
Rydlo, nepubl.), dolního Podyjí (Husák, nepubl.) 
a Vizovických vrchů a Javorníků (Rydlo 2000b, 
Bartošová et al. 2008). Roztroušeně se vyskytuje 
i jinde. Pozoruhodný je velmi malý počet snímků 
tohoto společenstva z některých území s velkou 
diverzitou mokřadní vegetace, např. ze středního 
Polabí (Husák & Rydlo 1985, Rydlo 2005a), které 
je navíc velmi dobře probádané.

Variabilita. V závislosti na dominantním druhu 
rdestu a celkovém druhovém složení lze rozeznat 
dvě varianty:

Varianta Potamogeton berchtoldii (VBB21a) 
zahrnuje porosty s dominantním Potamogeton 
berchtoldii a s druhy živinami chudších, kyselých 

Obr. 95.  Rozšíření asociace VBB21 Potametum pusilli; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa, kde se podle floristických databází vyskytuje Potamogeton berch-
toldii nebo P. pusillus.
Fig. 95.  Distribution of the association VBB21 Potametum pusilli; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of Potamogeton berchtoldii or P. pusillus, according to floristic 
databases, are indicated by small dots.
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vod, např. P. natans. Tato varianta odpovídá aso-
ciaci Potametum berchtoldii Krasovskaja 1959.

Varianta Potamogeton pusillus (VBB21b) za-
hrnuje porosty s dominancí Potamogeton pusillus 
a s druhy indikujícími vyšší obsah živin a bazických 
iontů v prostředí, např. Lemna gibba a Zannichellia 
palustris.

Hospodářský význam a ohrožení. Dominantní 
druhy této asociace jsou schopny vázat některé 
toxické látky, např. těžké kovy, a proto je lze 
využít v čistírnách odpadních vod (Hejný in Hejný 
2000a: 89–90). V rybnících, zvláště plůdkových, 
jsou vhodným úkrytem pro ryby a také prostředím 
pro rozmnožování ryb i vodních bezobratlých, 
kteří jsou důležitou složkou potravy ryb i vodního 
ptactva. Společenstvo u nás v současnosti není 
bezprostředně ohroženo.

Poznámka. Druhy Potamogeton berchtoldii 
a P. pusillus jsou na základě morfologických znaků 
velmi obtížně rozeznatelné a někdy bývají z prak-
tických důvodů slučovány do komplexního taxonu 
P. pusillus agg. (Wiegleb & Kaplan 1998, Kaplan 
2002b, Kaplan & Štěpánek 2003). Podle výsledků 
isozymových analýz a analýz DNA však jde o druhy 
příbuzné jen vzdáleně, jejichž podobnost je výsled-
kem konvergentního vývoje (Kaplan & Štěpánek 
2003, Kaplan & Fehrer, nepubl.). Protože jejich 
spolehlivé určení v terénu není obvykle možné 
(Kaplan 2002b, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 
329–384), zahrnujeme porosty obou druhů do 
jedné asociace. Údaje z literatury, které se vzta-
hují pouze k jednomu z těchto druhů, přejímáme 
v originálním pojetí. Ve vegetačních přehledech 
ostatních zemí je obvykle rovněž uvedena jediná 
asociace, případně nejsou společenstva druhů 
P. berchtoldii a P. pusillus formálně vůbec rozli-
šována. Podrobnější klasifikaci používají například 
Rydlo (2006a, c, d, e) a Nowak & Nowak (2007).

■ Summary. This vegetation include species-poor sub-

merged stands of Potamogeton berchtoldii or P. pusillus, 

which often grow across the entire water column. It occurs 

in mesotrophic to eutrophic, clear water of varying depth, 

particularly in shallow parts of fishponds, in fish storage 

ponds, flooded sand pits and quarries, and in channels 

and rivers, especially along their lower courses. These 

habitats are usually either disturbed or in an early stage of 

succession. This association is common from the lowlands 

to submontane areas across the Czech Republic.

VBB22
Potametum acutifolii Segal 
ex Šumberová et Hrivnák 
in Chytrý 2011 ass. nova*
Vegetace mělkých vod 
s rdestem ostrolistým

Tabulka 4, sloupec 22 (str. 147)

Nomenklatorický typ: Černohous & Husák (1986: 

146), tab. 18, první snímek označený číslem 

lokality 72, datum 9. 9. 1973 (holotypus hoc loco 

designatus)

Syn.: Potametum acutifolii Segal 1961 (fantom), Pota-

metum acutifolii Segal 1965 (§ 2b, nomen nudum),

zbiorowisko Potamogeton acutifolius Podbiel-

kowski 1967 (§ 3c) 

Diagnostické druhy: Potamogeton acutifolius, 

P. gramineus, P. lucens, P. natans, P. obtusifolius, 

P. pusillus agg., Utricularia australis

Konstantní druhy: Potamogeton acutifolius, P. na-

 tans, Utricularia australis

Dominantní druhy: Chara vulgaris, Potamogeton 

acutifolius, P. pusillus agg.

Formální definice: Potamogeton acutifolius pokr. 

> 25 % NOT Batrachium circinatum pokr. 

> 25 % NOT Nymphaea candida pokr. > 25 % 

NOT Potamogeton obtusifolius pokr. > 50 %

Struktura a druhové složení. Jde o porosty po-
nořených vodních makrofytů, v nichž dominuje žlu-
tozeleně až hnědožlutě zbarvený rdest ostrolistý 
(Potamogeton acutifolius), s větší pokryvností se 
však mohou vyskytovat i některé další druhy rdestů 
(např. P. obtusifolius a P. pectinatus) i jiné vodní 
makrofyty (např. Batrachium circinatum a Elo dea 
canadensis). Z dalších druhů se častěji objevují 
např. Lemna minor, L. trisulca a Utricularia australis, 
z kontaktních litorálních porostů někdy pronikají 
i druhy rákosin, jako jsou Alisma plantago-aquatica, 
Glyceria maxima a Sparganium emersum. V rámci 
třídy Potametea jde o druhově bohatší společen-
stvo, tvořené nejčastěji 4–7 druhy cévnatých rostlin 
na ploše 4–25 m2. Monodominantní porosty jsou 
vzácné.

Potamion

* Zpracovali K. Šumberová & R. Hriv nák
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Stanoviště. U nás byla tato vegetace  zjištěna 
v extenzivně obhospodařovaných rybnících a na-
pájecích strouhách, možný je i výskyt v pískov-
nách a lesních tůňkách, odkud existují nálezy 
druhu Potamogeton acutifolius. Ze zahraničí je 
výskyt společenstva udáván ze stojatých i poma-
lu tekoucích vod, vedle již uvedených biotopů 
i v mrtvých říčních ramenech, menších umělých 
vodních nádržích a odvodňovacích kanálech (Pod-
bielkowski 1967, Tomaszewicz 1979, Nowak et 
al. 2007, Hrivnák 2009a). Stanoviště jsou plně 
osluněná až polostinná. Společenstvo se může 
vyskytovat v mezotrofních i eutrofních, zpravidla 
vápníkem bohatších vodách o hloubce do 1 m 
(Podbielkowski 1967, Tomaszewicz 1979, Doll 
1991b, Rydlo 2005a, 2006a, Nowak et al. 2007, 
Hrivnák 2009a). Zjištěné pH vody na lokalitách 
v zahraničí se pohybovalo v rozmezí 6,5–9,0 (Doll 
1991b, Podbielkowski 1967, Nowak et al. 2007, 
Hrivnák 2009a). Důležitá je dobrá průhlednost 
vody, která nezřídka dosahuje až kolem 1 m 
(Podbielkowski 1967, Hrivnák 2009a). Substrát 
dna může být různý, od písčitého po jílovitý, někdy 
na povrchu s nerozloženým dřevitým opadem. 
Vrstva organického bahna je zpravidla tenká nebo 

chybí. Potamogeton acutifolius je druh s vazbou na 
oblasti se subatlantským klimatem (Krausch 1985, 
Hultén & Fries 1986) a směrem na jih a východ jeho 
lokalit ubývá. Asociace Potametum acutifolii na 
našem území preferuje mírně teplé a vlhké oblas-
ti; zde je vázána na minerálně bohatší substráty. 
V teplejších a sušších oblastech je vzácnější a její 
výskyt je zde vázán především na lesní mokřady, 
často s minerálně chudým písčitým dnem.

Dynamika a management. Společenstvo se často 
objevuje jako pionýrská vegetace v nedávno vznik-
lých nebo obnovených mokřadech, po odbahnění 
rybníků apod. Zpravidla jde o maloplošné porosty, 
které nemají tendenci expanzivně se rozrůstat. Při 
změně podmínek, např. pokračující sedimentaci, 
eutrofizaci, zakalení vody nebo sukcesi konku-
renčně silnějších makrofytů, Potametum acutifolii 
rychle mizí. Podobně jako u společenstev ostatních 
úzkolistých rdestů je jeho obnova na lokalitách 
dřívějšího výskytu možná ze semenné banky. To 
se běžně stává zejména v plůdkových rybnících, 
které bývají před nasazením rybího plůdku krátce 
letněny. Semena druhu Potamogeton acutifolius 
mohou klíčit v různých podmínkách, narušením 

Obr. 96.  Potametum acutifolii. Porost rdestu ostrolistého (Potamogeton acutifolius) v rybníce u Mokrovrat na Dobříšsku. (J. Rydlo 
jun. 2005.)
Fig. 96.  A stand of Potamogeton acutifolius in a fishpond near Mokrovraty, Příbram district, central Bohemia.
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tvrdého osemení se však pravděpodobnost klíčení 
zvětšuje (Hay et al. 2008). V neporušeném stavu 
jsou zřejmě schopna přežívat v semenné bance 
na dně nádrží dlouhou dobu. Rovněž je u nich 
pravděpodobný přenos v trávicím traktu ptáků 
a ryb, což přispívá k šíření na nové lokality. V době 
od zakládání rybníků až po intenzifikaci rybničního 
hospodaření ve druhé polovině 20. století bylo 
u nás toto společenstvo pravděpodobně častější 
a jeho výskyt na jednotlivých lokalitách mohl mít 
trvalejší charakter. Hejný (1985) považuje za příčiny 
ústupu druhu P. acutifolius z rybníků velké dávky 
hnojiv a ponechávání rybníků bez vody přes zimu, 
při němž zřejmě dochází k vymrznutí turionů. Ústup 
druhu a jeho společenstva byl však zazname-
nán i v dalších evropských zemích, včetně oblastí 
s oceánickým klimatem, kde má P. acutifolius svoje 
optimum (Wiegleb et al. 1991, Sand-Jensen et al. 
2000, Riis & Sand-Jensen 2001).

Rozšíření. Potamogeton acutifolius je rozšířen 
hlavně v temperátních oblastech Evropy. Na sever 
zasahuje po jižní Skandinávii, na jih do severní Itálie 
a severní poloviny Balkánského poloostrova (Hul-
tén & Fries 1986). Asociace Potametum acutifolii 
byla zatím pod různými jmény doložena z Francie 
(Schäfer-Guignier 1994), Německa (Doll 1991b, 

Pott 1995, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, 
Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238, Berg et al. 
in Berg et al. 2004: 102–113), Slovenska (Hrivnák 
2009a), Polska (Tomaszewicz 1979, Matuszkiewicz 
2007, Nowak et al. 2007) a Litvy (Korotkov et al. 
1991). Pravděpodobný je i výskyt v dalších zemích, 
kde toto společenstvo zřejmě dosud nebylo rozli-
šováno. V České republice bylo Potametum acuti-
folii zatím doloženo jen z Dobříšska (Rydlo 2006a), 
Českobudějovické pánve (Hejný 1959, Vydrová 
et al. 2009, Hejný, nepubl.), Jindřichohradecka 
(Boublík, nepubl.), z Českého ráje (Černohous & 
Husák 1986, Rydlo, nepubl.), Nymburska (Rydlo 
2005a, Rydlo, nepubl.), Pardubicka (Černohous & 
Husák 1986, Šumberová, nepubl.) a Chrudimska 
(Černohous & Husák 1986). Nálezy této vegetace 
lze očekávat i v dalších oblastech s výskytem 
druhu Potamogeton acutifolius, který byl doložen 
v nížinách a pahorkatinách na většině území České 
republiky. Výskyt tohoto druhu, a tím i příslušné 
asociace, má však často přechodný charakter 
(Kaplan 2001b, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 
329–384).

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace 
je významná pro ochranu biodiverzity mokřadů. 
V rybnících mohou porosty Potamogeton acutifoli-
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Obr. 97.  Rozšíření asociace VBB22 Potametum acutifolii; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného 
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Potamogeton acutifolius podle 
floristických databází.
Fig. 97.  Distribution of the association VBB22 Potametum acutifolii; available relevés provide an incomplete picture of the actual 
distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Potamogeton acutifolius, according to 
floristic databases, are indicated by small dots.
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us poskytovat úkryt rybímu plůdku. Potamogeton 
acutifolius je v České republice hodnocen jako 
silně ohrožený druh (Holub & Procházka 2000). 
Ohrožuje jej silná eutrofizace vod, zanášení nádrží 
organickými sedimenty a změny v hospodaření na 
existujících lokalitách.

■ Summary. This association is dominated by Potamo-

geton acutifolius, a submerged narrow-leaved species, 

which is in places accompanied by other narrow-leaved 

Potamogeton species or other aquatic macrophytes. It 

occurs in mesotrophic to eutrophic, often calcium-rich, 

clear water at depths up to 1 m, including less intensively 

managed fishponds, channels, flooded sand pits and syl-

van pools. In the Czech Republic it is a rare association, 

which has been recorded at a few sites in lowland and 

colline landscapes.

VBB23
Potametum friesii Tomaszewicz 
ex Šumberová in Chytrý 
2011 ass. nova
Vodní vegetace 
s rdestem hrotitým

Tabulka 4, sloupec 23 (str. 147)

Nomenklatorický typ: (Tomaszewicz 1979: 115), 

tab. 43, snímek 4 (holotypus hoc loco designatus)

Syn.: Potametum friesii Iversen 1929 (fantom), Pota-

metum mucronati Miljan 1933 (§ 2b, nomen 

nudum), Potametum mucronati Sauer 1937 

(fantom), Potametum perfoliati potametosum 

mucronati Sauer 1937, Potametum mucronati 

To maszewicz 1979 (§ 5)

Diagnostické druhy: Potamogeton friesii

Konstantní druhy: Lemna minor, Potamogeton frie-

sii, P. pusillus agg.

Dominantní druhy: Potamogeton friesii

Formální definice: Potamogeton friesii pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Strukturu spole-
čenstva určuje ponořený úzkolistý rdest hrotitý 
(Potamogeton friesii). Porosty jsou druhově velmi 
chudé, nezřídka jde o monocenózy. V jediném 
u nás zaznamenaném fytocenologickém snímku 
se na ploše 25 m2 vyskytovaly čtyři druhy cév-

natých rostlin, kromě dominantního druhu např. 
Lemna minor.

Stanoviště. Potamogeton friesii se u nás v minu-
losti vzácně vyskytoval v rybnících, tůních a v pře-
hradní nádrži Rozkoš (Kaplan 2002c, Kaplan in 
Štěpánková et al. 2010: 329–384). Jediný fyto-
cenologický snímek pochází z malého lesního 
rybníčku na Křivoklátsku (Rydlo in Kolbek et al. 
1999: 35–111). Společenstvo zde bylo zaznamená-
no v době, kdy byl rybníček z větší části vypuštěn 
a pouze malá část bahnitého dna byla mělce 
zaplavena do hloubky 10 cm (Rydlo in Kolbek et 
al. 1999: 35–111). Podrobnější údaje o stanovišti, 
např. o trofii vody, však chybějí. Kaplan (in Ště-
pánková et al. 2010: 329–384) uvádí druh P. friesii 
z mezotrofních vod. V zahraničí se tato vegetace 
vyskytuje hlavně v mezotrofních, někdy až eutrof-
ních jezerech s písčitým nebo bahnitým dnem 
a neutrální až alkalickou vodou bohatou vápníkem 
(Tomaszewicz 1979, Doll 1991b, Hilbig in Schu-
bert et al. 2001b: 225–235, Matuszkiewicz 2007). 
Výskyt druhu P. friesii je znám i z toků (Trémolières 
et al. 1994, Sand-Jensen et al. 2000). 

Dynamika a management. Jde o vegetaci kon-
kurenčně slabého druhu, vázanou na počáteční 
stadia sukcese. V chladných a živinami chudých 
vodách však může existovat dlouhodobě. Z Evropy 
i Severní Ameriky je doložen ústup druhu Potamo-
geton friesii v důsledku eutrofizace (Sand-Jensen 
et al. 2000, Riis & Sand-Jensen 2001, Egertson 
et al. 2004). V jezerech původně velmi chudých 
živinami se však vlivem eutrofizace naopak šíří 
(Sinkevičiene 2007). Druh tedy zřejmě snáší vodu 
bohatou živinami, avšak nedokáže zvětšit svoji bio-
masu natolik, aby byl schopen účinně konkurovat 
rychleji rostoucím druhům. S postupující eutrofizací 
a sukcesí hlavně v teplejších vodách rychle ustu-
puje konkurenčně silnějším vodním makrofytům 
a zeleným vláknitým řasám. Například na pře-
hradní nádrži Rozkoš u České Skalice, dokončené 
v letech 1973–1974, byl P. friesii doložen v letech 
1977–1988 a poté vymizel (Krahulec et al. 1980, 
Krahulec 1989, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 
329–384). Management této vegetace by měl 
směřovat k omezení přísunu živin na stanoviště 
a zejména k potlačení konkurenčně silnějších vod-
ních makrofytů. Důležité je rovněž zachování dobré 
průhlednosti vody a hydrologického režimu stano-
viště. Například omezení přítoku v suchých letech 
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může vedle zvýšení koncentrace živin v nádrži vést 
i k většímu prohřívání vody, a tím opět výraznější 
podpoře rychle rostoucích makrofytů. Zajistit vhod-
né podmínky pro přežití tohoto společenstva u nás 
však může být obtížné i nákladné a vždy je nutno 
počítat s jeho opětovným vymizením. Náhlé obje-
vení společenstva na nové lokalitě může souviset 
se zanesením diaspor vodními ptáky (Krahulec et 
al. 1980).

Rozšíření. Dominantní druh této asociace, Po-
tamogeton friesii, má cirkumpolární rozšíření. Sou-
visle se vyskytuje v severních částech Evropy 
a Severní Ameriky a v některých oblastech Asie 
(Meusel et al. 1965, Hultén & Fries 1986, Kaplan 
in Štěpánková et al. 2010: 329–384); zde lze s vel-
kou pravděpodobností očekávat i výskyt asociace 
Potametum friesii. Trvalé výskyty společenstva ve 
střední Evropě jsou většinou vázány na horská 
jezera (např. Ferrez et al. 2009) a jsou reliktního 
charakteru. Potametum friesii bylo zatím doloženo 
z Francie (Ferrez et al. 2009), Německa (Doll 1991b, 
Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in 
Schubert et al. 2001b: 225–238, Berg et al. in 
Berg et al. 2004: 102–113), Polska (Tomaszewicz 
1979, Matuszkiewicz 2007), Litvy (Korotkov et al. 
1991, Balevičienė & Balevičius 2006) a Estonska 
(Miljan 1933). Mimo Evropu existují záznamy ze 
západní Sibiře (Kiprijanova 2000). Naše lokality se 
nacházely při jižní hranici rozšíření společenstva. 

Jediný fytocenologický snímek z České republiky 
byl zaznamenán v roce 1989 v rybníčku v bažant-
nici Amálie poblíž Lužné na Rakovnicku (Rydlo in 
Kolbek et al. 1999: 35–111). Rydlo (in Kolbek et al. 
1999: 35–111) uvádí, že počátkem devadesátých 
let lokalitu navštívil ještě jednou, ale nezaznamenal 
žádné vodní makrofyty. Druh Potamogeton friesii 
byl v sedmdesátých až osmdesátých letech pozo-
rován ještě na přehradní nádrži Rozkoš u České 
Skalice v severovýchodních Čechách (Krahulec et 
al. 1980, Krahulec 1989). V současnosti u nás není 
známa žádná lokalita této asociace a druh P. friesii 
je u nás nezvěstný (Holub & Procházka 2000, Kap-
lan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Opětovný 
výskyt této vegetace na vhodných stanovištích 
v České republice není však zcela vyloučen.

Hospodářský význam a ohrožení. Vzhledem ke 
své vzácnosti nemělo u nás Potametum friesii hos-
podářský význam. Je citlivým indikátorem změn 
prostředí a v kontextu středoevropské vegetace 
reliktním prvkem. Pokud by se na našem území 
opět objevilo, zasluhovalo by pozornost.

■ Summary. This species-poor association is dominated 

by Potamogeton friesii, a submerged macrophyte. In the 

Czech Republic it was historically recorded at a few sites 

in mesotrophic fishponds, pools and in a water reservoir. 

Currently this species and association is probably extinct 

in this country.

Potamion

Obr. 98.  Rozšíření asociace VBB23 Potametum friesii.
Fig. 98.  Distribution of the association VBB23 Potametum friesii.
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Obr. 53.  Srovnání asociací vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, nadmořských 
výšek a pokryvnosti bylinného patra. Vysvětlení grafů viz obr. 24 na str. 78.
Fig. 53.  A comparison of associations of vegetation of aquatic plants rooted in the bottom by means of Ellenberg indicator values, 
altitude and herb layer cover. See Fig. 24 on page 78 for explanation of the graphs.

j
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