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Abstract: Wetlands on arable land are specific habitats dependent on climatic conditions and an-
thropogenic interventions. They develop in years with extraordinary high amounts of precipitation 
and represent a very valuable refuge for biota. In this paper we present new findings of rare and
endangered vascular plants of this habitat growing in the Znojmo region (e.g. Carex distans, C. sec-
alina, Cerastium dubium, Juncus ranarius, Juncus sphaerocarpus, Veronica scardica), as well as 
a complete list and map of all known localities. Therefore we also present some recommendations 
for management.
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ÚVOD 

Studiu flóry a vegetace polních mokřadů byla v rámci České republiky doposud
věnována jen malá pozornost. Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s jejich ma-
loplošností a častým výskytem uprostřed polí mimo přístupové cesty (cf. Šumbe-
rová & Chytrý in CHYTRÝ et al. 2010: 60–62) a zejména s nepravidelným výskytem 
v jednotlivých letech. Údaje, které jsou dosud k flóře polních mokřadů dostupné,
byly sbírány nesystematicky, a až na ojedinělé nálezy velmi vzácných druhů (např. 
Paukertová & Sedláček in HADINEC & LUSTYK 2007: 326) jsou zpravidla k dispozici 
jen ve formě herbářových položek nebo nepublikovaných terénních záznamů jed-
notlivých floristů. Výjimkou jsou některé práce zabývající se studiem subhalofytní
a halofytní flóry a vegetace (např. KÜHN 1963, NOVÁK 1999, 2000), které podrobněji 
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dokumentují flóru některých polních mokřadů a poukazují tak na pozoruhodnost
těchto biotopů.

Až v poslední době jsme svědky zvýšeného zájmu o tento biotop. Bylo publi-
kováno několik prací zabývajících se jednotlivými druhy, které se charakteristicky 
vyskytují právě v polních mokřadech (např. ŠUMBEROVÁ et al. 2004, DUCHÁČEK el al. 
2006, 2007, NECHOJDOMOVÁ 2009, ŠUMBEROVÁ et al. 2012).

Cílem předkládaného příspěvku je upozornit na unikátní floristické složení pol-
ních mokřadů na Znojemsku a jejich význam pro existenci mnoha vzácných a ohro-
žených druhů cévnatých rostlin. Doufáme, že se nám tak podaří vzbudit zájem o vý-
zkum těchto dosud přehlížených biotopů i v dalších částech České republiky. 

CHARAKTERISTIKA STUDOVANÉHO ÚZEMÍ

Studovaná oblast je vymezena hranicí okresu Znojmo. Součástí studovaného území 
je i Národní park Podyjí včetně jeho ochranného pásma, pro který byla flóra polních
mokřadů již částečně zpracována (NĚMEC & ŽÁKOVÁ 2012). Ve výčtu lokalit jednotli-
vých druhů a v mapách jsou uvedena pro úplnost i data z této práce. 

Roční úhrny srážek na Znojemsku se běžně pohybují mezi 500 a 620 mm. Srážky 
však v území nejsou rovnoměrně distribuovány, projevuje se zde srážkový stín Čes-
komoravské vrchoviny, který graduje od západu k východu. Na západě Znojemska 
je průměrný roční úhrn srážek 620 mm (Vranov nad Dyjí), v centrální části ve Zno-
jmě je to 564 mm a směrem k jihovýchodu srážky dále ubývají. Gradient je patrný 
i při sledování průměrných ročních teplot. Na západě studovaného území je chlad-
něji, průměrné roční teploty se tam pohybují okolo 7 °C, v centrální části ve Znojmě 
je průměrná roční teplota 8,8 °C a dále na jihovýchod teploty stoupají i přes 9 °C 
(CULEK 1996, TOLASZ 2007).

Největším tokem studovaného území je řeka Dyje, která protéká územím od se-
verozápadu k jihovýchodu; v její nivě se nacházejí některé ze studovaných lokalit. 
Z hlediska výskytu polních mokřadů je rovněž významné povodí dvou jejích příto-
ků, Jevišovky a Daníže. 

Studované území zasahuje do fytogeografických okresů 16. Znojemsko-brněnská
pahorkatina a 68. Moravské podhůří Vysočiny, jeho jihovýchodní část pak do fyto-
geografického podokresu 18a. Dyjsko-svratecký úval (Skalický in HEJNÝ & SLAVÍK 
1988: 103–121). Území tedy leží na hranici oblastí termofytika (fytochoriony 16. 
a 18a.) a mezofytika (68.). 

METODIKA

Termínem polní mokřad v této práci označujeme zemědělsky neobhospodařovanou 
plochu v rámci pravidelně orbou disturbované plochy (pole), která je v průběhu ve-
getační sezóny nebo její části podmáčena nebo na ní stagnuje voda, což omezuje op-
timální vývoj polní kultury (např. obr. 1). V polním mokřadu dominují druhy, které 
dobře snášejí nadbytek vody a případně následné vyschnutí půdy, ale také periodické 
narušování orbou (NĚMEC & ŽÁKOVÁ 2012).

Extenzivní výzkum polních mokřadů na Znojemsku probíhal již od roku 2008. 
Stěžejní část výzkumu byla provedena v letech 2009–2011; jde převážně o údaje 
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R. Němce. Dílčí údaje jsou z let 2012 a 2013, kdy se do výzkumu polních mokřadů 
významněji zapojil i druhý z autorů. V komentářích k zájmovým druhům jsou rov-
něž uvedeny dosud nepublikované údaje K. Šumberové z let 1996 a 2003. Využito 
bylo rovněž několik herbářových dokladů L. Bartoňové uložených v herbáři Jiho-
moravského muzea ve Znojmě, které byly sebrány po povodni v roce 2006 na pod-
máčených polích v nivě řeky Dyje. 

Místa, kde by se v terénu mohly vyskytovat polní mokřady, jsme vyhledali s po-
mocí ortofotomap volně přístupných na mapovém serveru www.mapy.cz. Taková 
místa mají na snímcích odlišnou barevnost oproti okolním plochám polních kul-
tur patrnou zejména ve srážkově nadprůměrných letech, případně v nivách řek po 
záplavách. Dále jsme k výběru potenciálních lokalit využili mapky s historickým 
rozšířením slanisk na jihovýchodě Znojemska (TOMASCHEK 1933, DRLÍK et al. 2005), 
neboť na těchto místech lze v současnosti předpokládat výskyt polních mokřadů, 
vzniklých rozoráním slanisk. Tyto zákresy jsme digitalizovali a v prostředí ArcGIS 
Desktop verze 9.3 (www.esri.com) porovnali s aktuálními ortofotomapami. Všech-
na v mapách vyhledaná místa s pravděpodobným výskytem polních mokřadů jsme 
ve vhodném období roku podrobili terénnímu průzkumu. Polní mokřady dohledané 
v terénu jsme lokalizovali pomocí souřadnic odečtených z ortofotomap a následně 
jsme v programu ArcGIS vytvořili vektorovou bodovou vrstvu doplněnou atributy, 

Obr. 1. Polní mokřad u Strachotic (září 2010).
Fig. 1. Wetland on arable land nearby Strachotice (September 2010).
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která tvoří základ pro mapu výskytu polních mokřadů (samostatná mapová příloha 
volně vložená do tohoto vydání) a map rozšíření jednotlivých druhů. 

Pro identifikaci každé lokality jsme vytvořili unikátní kód. Ten se skládá z čísla
základního pole sítě středoevropského mapování (SLAVÍK 1971), písmene kvadrantu 
a pořadového čísla polního mokřadu v rámci kvadrantu. Tyto kódy jsme přiřadili 
všem v terénu ověřeným polním mokřadům na území Znojemska. Seznam se vyvíjel 
a je propojen s databází, a proto číslování lokalit v seznamu není souvislé. Za kódem 
lokality následují v seznamu upřesňující informace.

Intenzita výzkumu na jednotlivých lokalitách byla různá. Některé polní mokřady 
jsme navštívili pouze jednou, jiné opakovaně. Výskyt většiny druhů jsme doložili 
herbářovými položkami, které jsou uloženy v herbáři Jihomoravského muzea ve 
Znojmě (MZ) a v herbáři Masarykovy univerzity v Brně (BRNU). Kromě výše uve-
dených herbářů je v práci zmíněn i herbář Mendelovy univerzity v Brně (BRNL).

U každého druhu uvádíme kategorii a podkategorii ohrožení podle Červeného 
seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH 2012). Pokud je druh veden 
v některé z kategorií ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (dále jen vyhláška č. 395/1992 Sb.), je označen příslušným symbolem kate-
gorie (§1 – kriticky ohrožený, §2 – silně ohrožený, §3 – ohrožený). U druhu je dále 
uveden výčet lokalit, z kterých byl dokladován (za kódem je uvedena zkratka herbá-
ře, kde je položka uložena), resp. pozorován. U sběrů L. Bartoňové (MZ) z lokality 
v práci označené jako polní mokřad 7164-d7 je uvedena ještě zkratka LB 2006. Ke 
každému druhu je připojen krátký komentář shrnující jeho výskyt v polních mokřa-
dech Znojemska, případně porovnání s výskytem jinde v České republice. U vybra-
ných druhů připojujeme i poznatky z jejich ekologie, které mohou pomoci objasnit 
rozdíly v rozšíření druhů s podobnými stanovištními nároky. Dále je připojena mapa 
rozšíření druhu v regionu a v řadě případů i fotografie druhu, případně herbářové po-
ložky. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o fotografie R. Němce.

Taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin se řídí podle Seznamu cév-
natých rostlin květeny České republiky (DANIHELKA et al. 2012).

PŘEHLED LOKALIT

16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

6963-c1 – Dobelice: 3,3 km JZ od OÚ v obci, cca 0,5 km Z od rezervace Na Kocourkách; 300 m n. m.; 
49°00’04”N, 16°14’30”E

6963-c2 – Džbánice: 0,7 km S od kaple v obci, u družstva; 350 m n. m.; 49°00’24”N, 16°12’44”E
6963-d1 – Rybníky: 1,6 km JV od kostela v obci; 250 m n. m.; 49°01’06”N, 16°17’53”E
6963-d3 – Rybníky: 0,7 km VJV od kostela v obci; 240 m n. m.; 49°01’29”N, 16°17’20”E
6963-d4 – Moravský Krumlov: 0,5 km SZ od kostela v obci Rakšice; 250 m n. m.; 49°02’16”N, 

16°18’48”E
6963-d5 – Petrovice: 1,3 km SV od kostela v obci, J od Rakšických luk; 245 m n. m.; 49°00’49”N, 

16°18’23”E
6963-d6 – Petrovice: 1,1 km SV od kostela v obci, u vodoteče Stružka, J od Rakšických luk; 

240 m n. m.; 49°00’52”N, 16°18’06”E
6963-d7 – Rakšice: 1 km V od kostela v obci; 250 m n. m.; 49°02’06”N, 16°19’58”E
6964-c1 – Rakšice: 2,4 km JV od kostela v obci; 280 m n. m.; 49°01’05”N, 16°20’19”E
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7062-b1 – Horní Dunajovice: 1,6 km ZSZ od kostela v obci; 250 m n. m.; 48°57’20”N, 16°08’39”E
7062-c2 – Únanov: 1,6 km SSV od kostela v obci, trať Padělky; 310 m n. m.; 48°54’47”N, 

16°04’23”E
7062-c6 – Únanov: 1,1 km SV od kostela v obci; 310 m n. m.; 48°54’28”N, 16°04’26”E
7062-d1 – Tvořihráz: 0,6 km JV od zámku v obci; 210 m n. m.; 48°54’58”N, 16°08’49”E
7062-d2 – Plaveč: 0,2 km SV od zámku v obci; 235 m n. m.; 48°55’55”N, 16°05’12”E
7063-a1 – Trstěnice: 0,9 km SZ od kostela v obci; 270 m n. m.; 48°59’29”N, 16°11’21”E
7063-a2 – Hostěradice: 1 km ZSZ od kostela v obci; 210 m n. m.; 48°57’21”N, 16°14’51”E
7063-b1 – Míšovice: 1,1 km S od kostela v obci Hostěradice; 215 m n. m.; 48°57’37”N, 

16°15’27”E
7063-b2 – Petrovice: 1 km JZ od kostela v obci; 275 m n. m.; 48°59’54”N, 16°17’12”E
7063-c1 – Prosiměřice: 0,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°54’37”N, 16°11’47”E
7063-c2 – Prosiměřice: 1,6 km S od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°54’59”N, 16°11’20”E
7063-c3 – Vítonice: 1,8 km JV od kostela v obci, u cesty z Vítonic na Oleksovice; 200 m n. m.; 

48°54’41”N, 16°13’14”E
7063-c4 – Stošíkovice na Louce: 1 km SV od kaple v obci, u cesty z Vítonic na Oleksovice; 200 m n. m.; 

48°54’18”N, 16°13’23”E
7063-c5 – Stošíkovice na Louce: 1 km S od kaple v obci, u cesty z Vítonic na Oleksovice; 200 m n. m.; 

48°54’22”N, 16°12’53”E
7063-d1 – Oleksovice: 0,9 km SV od kostela v obci, pod vodní nádrží Oleksovice; 200 m n. m.; 

48°54’25”N, 16°15’19”E
7063-d2 – Miroslav: 1,5 km JZ od kaple v obci Kašenec, u hlavní cesty; 245 m n. m.; 48°54’35”N, 

16°19’01”E
7063-d3 – Oleksovice: 2,3 km SV od kostela v obci, Z okraj Oleksovické mokřiny; 205 m n. m.; 

48°55’12”N, 16°15’41”E
7063-d4 – Oleksovice: 1,2 km SV od kostela v obci, na pravém břehu Skaličky pod vodní nádrží 

Oleksovice; 205 m n. m.; 48°54’42”N, 16°15’15”E
7063-d5 – Hostěradice: 1,5 km JJV od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°56’09”N, 16°16’04”E
7064-a1 – Trnové Pole: 1 km SZ od obce, prameniště Trnovopolské svodnice; 210 m n. m.; 48°57’11”N, 

16°24’03”E
7064-a2 – Olbramovice: 0,6 km JV od kóty 202 m, levý břeh Olbramovického potoka; 195 m n. m.; 

48°58’42”N, 16°24’55”E
7064-a3 – Olbramovice: 0,6 km JJZ od kostela v obci; 205 m n. m.; 48°59’17”N, 16°23’29”E
7064-a4 – Našiměřice: 0,7 km J od kostela v obci; 220 m n. m.; 48°57’38”N, 16°22’18”E
7064-b1 – Olbramovice: 1,7 km SZ od kostela v obci Branišovice, u Olbramovického potoka; 

190 m n. m.; 48°58’27”N, 16°25’07”E
7064-b2 – Branišovice: 0,8 km S od kostela v obci, u svodnice; 195 m n. m.; 48°58’12”N, 

16°25’57”E
7064-b3 – Branišovice: 0,7 km SZ od kostela v obci, mezi rybníkem a cestou na Olbramovice; 

190 m n. m.; 48°58’02”N, 16°25’36”E
7064-b4 – Branišovice: 0,5 km J od kostela v obci, okraj obce nad rybníkem; 190 m n. m.; 48°57’32”N, 

16°26’01”E
7064-b5 – Kubšice: 0,9 km JV od kostela v obci, u Šumického potoka; 210 m n. m.; 48°59’50”N, 

16°25’24”E
7064-c1 – Suchohrdly u Miroslavi: 1,9 km V od kostela v obci, na S okraji Suchohrdelského rybníka; 

205 m n. m.; 48°56’30”N, 16°23’24”E
7064-c2 – Miroslav: 3,6 km JV od kostela v obci, pod hrází Miroslavského rybníka; 210 m n. m.; 

48°56’02”N, 16°21’21”E
7064-c3 – Dolenice: 2,3 km ZJZ od železniční stanice v obci; 250 m n. m.; 48°54’29”N, 

16°20’09”E
7064-d1 – Troskotovice: 1,8 km SSZ od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°56’06”N, 16°25’53”E
7161-d1* – Hnanice: 0,6 km SSV od kostela v obci; 275 m n. m.; 48°48’06”N, 15°59’35”E
7162-a2 – Únanov: 0,7 km V od kostela v obci, okraj pole v obci u stepního kopečku; 280 m n. m.; 

48°53’55”N, 16°04’25”E
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7162-a3 – Kuchařovice: 1,7 km SZ od kostela v obci; 300 m n. m.; 48°53’01”N, 16°03’28”E
7162-a4 – Kuchařovice: 0,5 km Z od kostela v obci; 300 m n. m.; 48°52’39”N, 16°04’14”E
7162-a5 – Znojmo: S okraj obce u Městského lesíka, V od židovského hřbitova; 310 m n. m.; 

48°52’29”N, 16°02’43”E
7162-a8 – Přímětice: 1 km Z od kostela v obci; 340 m n. m.; 48°53‘15”N, 16°01‘21”E
7162-c1* – Popice: 0,7 km SSV od kostela v obci, začátek Trauznického údolí; 300 m n. m.; 

48°49’39”N, 16°01’20”E
7162-c2 – Šatov: 1 km SZ od kostela v obci; 275 m n. m.; 48°48’09”N, 16°00’08”E
7162-c3* – Havraníky: 0,5 km Z od kostela v obci; 300 m n. m.; 48°48’39”N, 16°00’10”E
7162-c4 – Havraníky: 1 km JJV od kostela v obci, nad sadem; 290 m n. m.; 48°48’14”N, 

16°00’56”E
7162-c5 – Havraníky: 2,1 km VJV od kostela v obci; 280 m n. m.; 48°48’21”N, 16°02’12”E
7162-c6 – Nový Šaldorf: 0,3 km J od zemědělského družstva na J obce; 245 m n. m.; 48°49’22”N, 

16°04’07”E
7162-c7 – Nový Šaldorf: 2,6 km J od kaple v obci, na jižním okraji obce; 250 m n. m.; 48°48’20”N, 

16°03’29”E
7162-d1 – Tasovice: 2,1 km JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, v zatáčce; 230 m n. m.; 

48°49’25”N, 16°08’03”E
7162-d2 – Načeratice: 0,5 km VJV od kostela v obci; 230 m n. m.; 48°49’00”N, 16°07’15”E
7162-d3 – Tasovice: 1,4 km SSV od kostela v obci Načeratice, u lesíka; 230 m n. m.; 48°49’50”N, 

16°07’23”E
7162-d4 – Tasovice: 1,5 km JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci; 230 m n. m.; 48°49’32”N, 

16°08’28”E
7162-d6 – Načeratice: 0,9 km V od kostela v obci; 220 m n. m.; 48°49’09”N, 16°07’33”E
7162-d7 – Derflice: 0,2 km JZ od kaple v obci; 220 m n. m.; 48°48’35”N, 16°08’25”E
7162-d8 – Strachotice: 1,1 km V od kaple v obci Derflice; 215 m n. m.; 48°48’30”N, 16°09’16”E
7162-d9 – Strachotice: 2 km ZSZ od kostela v obci, u polní cesty; 235 m n. m.; 48°48’09”N, 

16°08’57”E
7162-d10 – Derflice: 0,5 km VJV od kaple v obci, J od Kamenné hory; 220 m n. m.; 48°48’33”N, 

16°08’54”E
7162-d11 – Tasovice: 2,3 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, Z od Kamenné hory; 

215 m n. m.; 48°48’56”N, 16°09’09”E
7162-d12 – Načeratice: 0,7 km SV od kostela v obci; 230 m n. m.; 48°49’25”N, 16°07’10”E
7162-d13 – Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce; 220 m n. m.; 

48°49’12”N, 16°08’09”E
7162-d14 – Načeratice: 1,3 km V od kostela v obci; 225 m n. m.; 48°49’16”N, 16°07’52”E
7162-d15 – Tasovice: 1,9 km JZ od kostela v obci; 225 m n. m.; 48°49’24”N, 16°08’24”E
7162-d16 – Znojmo-Oblekovice: 0,8 km SSV od kóty Šibeník; 240 m n. m.; 48°50’43”N, 

16°05’50”E
7163-a2 – Lechovice: 0,4 km Z od zámku Lechovice, SV okraj obce, za Jevišovkou, v nivě; 200 m n. m.; 

48°52’35”N, 16°13’52”E
7163-a4 – Stošíkovice na Louce: 0,8 km V od kaple v obci, v nivě Skaličky; 200 m n. m.; 48°53’56”N, 

16°13’33”E
7163-b1 – Mackovice: 2,1 km SZ od kostela v obci; 240 m n. m.; 48°53’44”N, 16°17’29”E
7163-b2 – Čejkovice: 0,4 km J od kostela v obci; 230 m n. m.; 48°52’28”N, 16°16’60”E
7163-b3 – České Křídlovice: 2 km S od kostela v obci Božice; 195 m n. m.; 48°51’16”N, 

16°16’42”E
7163-b5 – Božice: 2,5 km SV od kostela v obci, Na Rybnících; 185 m n. m.; 48°51’01”N, 

16°18’20”E
7163-b6 – České Křídlovice: 3 km SSZ od kostela v obci Božice, u vinohradu; 210 m n. m.; 48°51’45”N, 

16°16’06”E
7163-b7 – Božice: 2,3 km SV od kostela v obci, pod vinohradem; 205 m n. m.; 48°51’18”N, 

16°17’34”E
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7163-b8 – Borotice: 0,5 km SSV od hřiště v obci; 190 m n. m.; 48°51’47”N, 16°15’10”E
7163-b9 – Mackovice: 0,8 km JJV od kostela v obci; 210 m n. m.; 48°52’34”N, 16°19’04”E
7163-b10 – Čejkovice: 1 km JV od kostela v obci, u větrolamu; 230 m n. m.; 48°52’05”N, 

16°17’15”E
7163-c3 – Valtrovice: 2,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°49’01”N, 16°13’41”E
7163-d3 – Velký Karlov: na JV okraji obce; 205 m n. m.; 48°48’05”N, 16°19’07”E
7163-d4 – Božice: 1,8 km SV od kostela v obci; 185 m n. m.; 48°50’40”N, 16°17’59”E
7163-d5 – Velký Karlov: V okraj zemědělského družstva; 200 m n. m.; 48°48’07”N, 16°19’24”E
7163-d6 – Božice: 3 km SV od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°50’56”N, 16°18’56”E
7164-a1 – Litobratřice: 1,4 km JZ od věže kostela v obci; 225 m n. m.; 48°52’53”N, 16°23’18”E
7164-a2 – Břežany: 2,7 km SV od kostela v obci; 220 m n. m.; 48°52’36”N, 16°22’27”E
7164-a3 – Břežany: 1,3 km V od kostela v obci, u družstva; 200 m n. m.; 48°52’13”N, 16°21’28”E
7164-b1 – Litobratřice: 1,5 km JV od kostela, u Prostředního litobratřického rybníka; 210 m n. m.; 

48°52’43”N, 16°25’13”E
7164-b2 – Litobratřice: 3,2 km JV od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°51’54”N, 16°25’48”E
7164-c5 – Božice: 4,5 km V od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°50’14”N, 16°20’20”E
7164-c6 – Hrušovany nad Jevišovkou: 0,8 km JV od kostela v obci; 175 m n. m.; 48°49’43”N, 

16°24’51”E
7164-d2 – Hrušovany nad Jevišovkou: 2,1 km V od kostela v obci, Vrbovna; 175 m n. m.; 48°49’44”N, 

16°25’59”E
7261-b1 – Hnanice: 0,2 km J od kostela v obci; 260 m n. m.; 48°47’45”N, 15°59’20”E
7262-a1 – Šatov: 1,9 km JV od kostela v obci; 235 m n. m.; 48°47’14”N, 16°01’60”E
7262-a3 – Chvalovice: 0,3 km SZ od hraničního přechodu Hatě; 235 m n. m.; 48°45’25”N, 

16°03’49”E
7262-a4 – Šatov: 2,2 km VJV od kostela v obci; 235 m n. m.; 48°47’11”N, 16°02’12”E
7262-b1 – Strachotice: 2,4 km ZJZ od kostela v obci, Vrbovecký rybník, pole pod hrází; 205 m n. m.; 

48°47’30”N, 16°08’34”E
7262-b2 – Strachotice: 1,7 km Z od kostela v obci, u kapličky; 210 m n. m.; 48°47’43”N, 

16°09’09”E
7262-b3 – Vrbovec: na J okraji obce u zahrad; 215 m n. m.; 48°47’37”N, 16°06’13”E
7262-b4 – Vrbovec: 2,1 km VJV od kostela v obci u Vrboveckého rybníka; 205 m n. m.; 48°47’33”N, 

16°07’49”E
7262-b5 – Dyjákovičky: 1 km J od kostela v obci, u Haťského potoka; 215 m n. m.; 48°46’33”N, 

16°05’42”E
7262-b6 – Dyjákovičky: 2,7 km J od kostela v obci, u odvodňovacího kanálu; 230 m n. m.; 48°45’40”N, 

16°06’17”E
7262-b7 – Vrbovec: 2 km V od kostela v obci, nad Vrboveckým rybníkem na levém břehu Vrbovec-

kého potoka; 205 m n. m.; 48°47’39”N, 16°07’32”E
7263-a1 – Strachotice: 0,7 km JJZ od kostela v obci; 195 m n. m.; 48°47’28”N, 16°10’15”E
7263-b1 – Dyjákovice: 1 km SZ od kostela v obci; 195 m n. m.; 48°46’46”N, 16°17’40”E
7263-b3 – Velký Karlov: 0,5 km JV od obce; 200 m n. m.; 48°47’57”N, 16°19’18”E

18a. Dyjsko-svratecký úval
7163-a1 – Stošíkovice na Louce: 1,5 km SZ od zámku v Lechovicích; 195 m n. m.; 48°53’04”N, 

16°13’11”E
7163-a3 – Stošíkovice na Louce: 1,2 km J od kaple v obci, v nivě Jevišovky a Skaličky; 200 m n. m.; 

48°53’14”N, 16°12’52”E
7163-b4 – Borotice: 1 km JV od mostu přes Jevišovku, plocha bývalého rybníka; 190 m n. m.; 

48°51’16”N, 16°15’32”E
7163-c1 – Strachotice: 0,7 km SZ od kostela v obci; 195 m n. m.; 48°48’07”N, 16°10’11”E
7163-c2 – Hodonice: 0,9 km JV od kostela v obci, bývalý rybník; 200 m n. m.; 48°49’50”N, 

16°10’35”E
7163-d1 – Božice: 3,3 km V od kostela v obci, Kolonie u Dvora; 185 m n. m.; 48°50’25”N, 

16°19’23”E
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7163-d2 – Božice: 0,9 km SV od kostela v obci, mezi Božickým mokřadem a Jevišovkou; 185 m n. m.; 
48°50’24”N, 16°17’22”E

7163-d7 – Božice: 0,6 km SSZ od kostela v obci; 190 m n. m.; 48°50’30”N, 16°16’32”E
7164-c1 – Šanov: 3,8 km SSZ od kaple v obci; 180 m n. m.; 48°49’58”N, 16°21’31”E
7164-c2 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JJZ od kostela v obci, u Jevišovky; 175 m n. m.; 

48°49’26”N, 16°24’01”E
7164-c3 – Božice: 2,2 km JZ od kostela v obci Pravice; 180 m n. m.; 48°50’08”N, 16°20’10”E
7164-c4 – Pravice: 0,7 km J od kostela v obci; 185 m n. m.; 48°50’21”N, 16°21’57”E
7164-c7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,5 km JZ od kostela v obci, u odkalovacích nádrží; 175 m n. m.; 

48°49’17”N, 16°23’37”E
7164-c8 – Hrabětice: 0,5 km SV od kostela v obci; 200 m n. m.; 48°48’03”N, 16°23’53”E
7164-c9 – Hrušovany nad Jevišovkou, 3 km JJV od kostela v obci, u signálky; 195 m n. m.; 48°48’24”N, 

16°24’51”E
7164-c10 – Božice: 4,4 km VJV od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°49’42”N, 16°20’08”E
7164-c11 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,2 km JV od Emina zámečku; 180 m n. m.; 48°49’10”N, 

16°22’06”E
7164-c12 – Hrušovany nad Jevišovkou: 0,8 km SZ od vlakového nádraží; 175 m n. m.; 48°49’01”N, 

16°22’46”E
7164-d1 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,6 km VJV od kostela v obci, Z od Vrbovny; 175 m n. m.; 

48°49’32”N, 16°25’29”E
7164-d5 – Hrušovany nad Jevišovkou: 2 km VJV od kostela v obci, levý břeh Jevišovky; 175 m n. m.; 

48°49’36”N, 16°25’52”E
7164-d6 – Hrušovany nad Jevišovkou: za železnicí na JV okraji areálu cukrovaru; 190 m n. m.; 

48°48’24”N, 16°25’24”E
7164-d7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou; 

175 m n. m.; 48°48’52”N, 16°27’22”E
7164-d8 – Hrušovany nad Jevišovkou: 3 km JV od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°48’46”N, 

16°25’59”E
7164-d9 – Hrušovany nad Jevišovkou: 3,3 km JV od kostela v obci, za tratí; 180 m n. m.; 48°48’40”N, 

16°26’13”E
7164-d10 – Hrušovany nad Jevišovkou: 2,8 km JJV od kostela v obci; 190 m n. m.; 48°48’33”N, 

16°25’12”E
7263-a2 – Micmanice: 0,6 km SZ od kostela v obci Slup; 195 m n. m.; 48°47’09”N, 16°11’34”E
7263-b2 – Dyjákovice: 0,5 km JJZ od kostela v obci; 190 m n. m.; 48°46’07”N, 16°18’05”E
7264-a1 – Hevlín: 2,2 km SZ od kostela v obci, u Hevlínského jezera; 180 m n. m.; 48°45’57”N, 

16°21’36”E
7264-a2 – Hevlín: 1,5 km SSZ od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°45’51”N, 16°22’28”E
7264-a3 – Hevlín: 1,3 km SZ od kostela v obci, pravý břeh Černé strouhy; 180 m n. m.; 48°45’40”N, 

16°22’18”E
7264-a4 – Hevlín: 1 km Z od kostela v obci, u cesty – signálky; 180 m n. m.; 48°45’08”N, 

16°21’59”E
7264-a5 – Hevlín: 1,4 km S od kostela v obci, u cihelny; 180 m n. m.; 48°45’51”N, 16°23’06”E
7264-a6 – Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky; 175 m n. m.; 

48°45’10”N, 16°23’57”E
7264-a7 – Hevlín: 1,6 km SV od kostela v obci; 180 m n. m.; 48°45’39”N, 16°23’54”E
7264-a8 – Hrabětice: 1,6 km JV od kostela v obci, za družstvem směrem k Trávnímu dvoru; 185 m n. m.; 

48°47’24”N, 16°24’44”E
7264-a9 – Hevlín: 1 km S od kostela v obci, naproti cihelně; 180 m n. m.; 48°45’39”N, 16°23’02”E
7264-a11 – Hrabětice: 0,9 km JV od kostela v obci, u větrolamu; 185 m n. m.; 48°47’27”N, 

16°23’59”E
7264-a12 – Šanov: 1,1 km JZ od kostela v obci Hrabětice, u Anšovského dvora; 185 m n. m.; 

48°47’29”N, 16°23’01”E
7264-a13 – Hevlín: 1 km S od Hevlínského jezera; 185 m n. m.; 48°46’31”N, 16°21’39”E
7264-a14 – Šanov: 1,5 km JZ od kaple v obci; 190 m n. m.; 48°47’42”N, 16°21’40”E
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7264-b1 – Hrabětice: 2,3 km V od kostela v obci, Travní dvůr; 175 m n. m.; 48°47’31”N, 
16°25’28”E

7264-b2 – Hrabětice: 2,9 km VJV od kostela v obci; 175 m n. m.; 48°47’22”N, 16°25’45”E

68. Moravské podhůří Vysočiny
6961-c1 – Blížkovice: 1,9 km VSV od kostela v obci; 400 m n. m.; 49°00’11”N, 15°52’02”E
6961-c2 – Hostim: 0,6 km S od zámku v obci; 395 m n. m.; 49°01’21”N, 15°54’01”E
6961-d1 – Střelice: 1,2 km SSV od hráze Jevišovické přehrady, u cesty na Slatinu; 340 m n. m.; 

49°00’10”N, 15°59’06”E
6962-c1 – Dobronice: 0,5 km SV od kaple v obci, u vodoteče; 390 m n. m.; 49°01’25”N, 

16°04’56”E
6962-c2 – Ratišovice: 1,9 km Z od kostela v Běhařovicích; 390 m n. m.; 49°00’24”N, 16°03’22”E
6962-c3 – Ratišovice: 1,1 km Z od kostela v Běhařovicích, u cesty na Ratišovice; 385 m n. m.; 

49°00’07”N, 16°03’53”E
6962-d1 – Medlice: 0,5 km JJZ od kaple v obci, u strouhy; 350 m n. m.; 49°00’05”N, 16°07’27”E
6962-d2 – Přeskače: 1,5 km JJZ od obce, u Dobronického potoka; 350 m n. m.; 49°00’04”N, 

16°05’46”E
7059-d1 – Korolupy: 1,2 km SV zámku Uherčice, prameniště pravostranného přítoku Blatnice (Šlapsy); 

440 m n. m.; 48°55’12”N, 15°38’59”E
7059-d2 – Uherčice: 1 km JV od zámku Uherčice, u Uherčické louky; 445 m n. m.; 48°54’28”N, 

15°38’38”E
7059-d3 – Vratěnín: 0,5 km JJV od kostela v obci; 450 m n. m.; 48°54’01”N, 15°36’05”E
7059-d4 – Korolupy: 0,7 km SSV od kostela v obci; 450 m n. m.; 48°56’11”N, 15°39’03”E
7059-d5 – Lubnice: 1,3 km JJV od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°55’42”N, 15°37’15”E
7059-d6 – Korolupy: 1,3 km SV od kostela v obci; 460 m n. m.; 48°56’15”N, 15°39’44”E
7059-d7 – Korolupy: 0,8 km V od kostela v obci; 455 m n. m.; 48°55’43”N, 15°39’26”E
7059-d8 – Uherčice: 1 km JV od zámku v Uherčicích; 450 m n. m.; 48°54’35”N, 15°38’55”E
7060-a1 – Zblovice: 0,2 km VSV od kóty Borovec; 470 m n. m.; 48°57’21”N, 15°42’59”E
7060-b1 – Zálesí u Bítova: 0,3 km Z od dvora Augustov; 445 m n. m.; 48°58’36”N, 15°46’07”E
7060-c1 – Korolupy: 1,9 km SV od kostela v obci, 50 m vpravo cesty Vysočany-Korolupy; 465 m n. m.; 

48°56’11”N, 15°40’21”E
7060-c2 – Vysočany: 1,2 km ZSZ od hradu Bítov; 450 m n. m.; 48°56’49”N, 15°41’06”E
7060-c3 – Jazovice: 1 km SZ od kaple v obci; 440 m n. m.; 48°54’10”N, 15°44’03”E
7060-c4 – Jazovice: 0,9 km SSV od kaple v obci; 450 m n. m.; 48°54’24”N, 15°44’56”E
7060-c5 – Chvalatice: 0,7 km JZ od kostela v obci; 450 m n. m.; 48°56’45”N, 15°44’33”E
7060-d1 – Lančov: 1 km S od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°55’02”N, 15°46’11”E
7060-d2 – Lančov: 0,5 km SZ od Luitgardina (Lančovského) dvora; 440 m n. m.; 48°55’45”N, 

15°46’01”E
7060-d3 – Lančov: 0,9 km JZ od Luitgardina (Lančovského) dvora; 450 m n. m.; 48°55’15”N, 

15°45’49”E
7061-a1 – Ctidružice: 0,2 km SZ od železniční stanice Grešlové Mýto; 380 m n. m.; 48°59’10”N, 

15°52’31”E
7061-a2 – Ctidružice: 0,7 km JJZ od kaple v obci; 385 m n. m.; 48°58’39”N, 15°51’23”E
7061-a3 – Pavlice: 1,1 km V od kostela v obci, nad Pavlickými loukami; 400 m n. m.; 48°58’20”N, 

15°54’47”E
7061-a4 – Prokopov: 0,7 km V od kaple v obci; 390 m n. m.; 48°59’56”N, 15°54’20”E
7061-b1 – Jevišovice: 2,1 km JZ od kostela v obci, u cesty na BoskovštejN, 385 m n. m.; 48°58’46”N, 

15°57’57”E
7061-b2 – Bojanovice: 0,7 km JJZ od kostela v obci, u Bojanovického rybníka; 355 m n. m.; 

48°57’46”N, 15°59’15”E
7061-b3 – Bojanovice: 1,8 km J od kaple v obci, levý břeh Hlubokého potoka; 335 m n. m.; 48°57’10”N, 

15°59’13”E
7061-b4 – Vranovská Ves: 0,5 km VSV od kaple v obci; 410 m n. m.; 48°57’29”N, 15°55’22”E
7061-c1* – Lesná: 0,3 km SZ od kostela v obci; 460 m n. m.; 48°54’32”N, 15°51’57”E
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7061-c2 – Štítary: 0,8 km Z od kostela v obci; 410 m. n. m.; 48°56’10”N, 15°50’02”E
7061-c3 – Šumná: 0,2 km JZ od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°55’10”N, 15°52’14”E
7061-c4 – Šumná: 1,2 km SZ od kostela v obci; 400 m n. m.; 48°55’42”N, 15°51’39”E
7061-d1 – Olbramkostel: 1,4 km SSZ od kostela v obci, u lesíka; 375 m n. m.; 48°55’58”N, 

15°56’42”E
7061-d2 – Milíčovice: 1,7 km SSV od kaple v obci, za družstvem; 380 m n. m.; 48°54’18”N, 

15°56’33”E
7061-d3 – Olbramkostel: 1,5 km S od kostela, 0,4 km SV od kóty 389 m, J od rybníka Čekál; 

370 m n. m.; 48°56’06”N, 15°56’57”E
7061-d4 – Milíčovice: 1,2 km Z od kaple v obci Žerůtky, u cesty za družstvem; 380 m n. m.; 

48°54’16”N, 15°56’53”E
7061-d5 – Mramotice: 0,3 km JZ od kostela v obci, JZ okraj obce; 330 m n. m.; 48°54’05”N, 

15°59’50”E
7062-a1 – Černín: 0,7 km Z od kostela v obci, 80 m Z od bývalého Hrázského mlýna; 290 m n. m.; 

48°59’02”N, 16°00’44”E
7062-a2 – Mikulovice: 1,3 km JZ od kostela v obci; 300 m n. m.; 48°57’11”N, 16°04’47”E
7062-a3 – Černín: 1 km JV od kostela v obci, u lesíka; 280 m n. m.; 48°58’42”N, 16°02’01”E
7062-a4 – Rudlice: 1,3 km S od kaple v obci, nad Zadním kopcem; 340 m n. m.; 48°57’38”N, 

16°03’56”E
7062-a5 – Černín: 1,2 km V od kostela v obci Jevišovice; 300 m n. m.; 48°59’11”N, 16°00’27”E
7062-c1 – Rudlice: 0,3 km V od kaple v obci, nad požární nádrží; 290 m n. m.; 48°56’56”N, 

16°04’18”E
7062-c3 – Hluboké Mašůvky: 0,8 km S od kostela v obci; 290 m n. m.; 48°55’51”N, 16°01’39”E
7062-c4 – Únanov: 1,7 km SZ od kostela v obci; 320 m n. m.; 48°54’20”N, 16°02’34”E
7062-c5 – Plenkovice: 1,4 km JV od kostela v obci; 325 m n. m.; 48°54’51”N, 16°01’09”E
7062-c7 – Rudlice: 0,4 km JV od kaple v obci; 280 m n. m.; 48°56’47”N, 16°04’17”E
7062-c8 – Plaveč: 0,6 km JZ od zámku v obci; 265 m n. m.; 48°55’30”N, 16°04’22”E
7160-a2 – Starý Petřín: 0,2 km JJZ od kostela v obci, okraj obce u louky; 420 m n. m.; 48°53’18”N, 

15°44’03”E
7160-a3 – Šafov: 0,4 km VJV od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°51’57”N, 15°44’24”E
7160-a4 – Šafov: 0,9 km Z od kostela v obci, u Podvesného rybníka; 425 m n. m.; 48°52’06”N, 

15°43’26”E
7160-a5 – Starý Petřín: 0,6 km VJV od kostela v obci; 430 m n. m.; 48°53’14”N, 15°44’35”E
7160-a6 – Starý Petřín: 1,5 km ZSZ od kostela v obci; 450 m n. m.; 48°53’40”N, 15°43’01”E
7160-a7 – Starý Petřín: 0,8 km Z od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°53’30”N, 15°43’34”E
7160-a8 – Stálky: 0,7 km JV od kostela v obci; 440 m n. m.; 48°52’00”N, 15°41’41”E
7160-a9 – Šafov: 1 km SSZ od kostela v obci, nad Podvesným rybníkem; 430 m n. m.; 48°52’32”N, 

15°43’50”E
7160-a10 – Šafov: 1 km JV od kostela v obci, u Celničního rybníka; 425 m n. m.; 48°51’43”N, 

15°44’46”E
7160-b1 – Podmyče: 2,8 km SV od kostela v Šafově, prameniště Křeslického potoka; 465 m n. m.; 

48°52’21”N, 15°46’26”E
7160-b2 – Nový Petřín: 1,6 km SV od kostela v Šafově, u Jánského rybníka; 440 m n. m.; 48°52’22”N, 

15°45’22”E
7160-b3* – Podmyče: 0,7 km JV od kaple v obci, prameniště Junáckého potoka; 460 m n. m.; 

48°53’02”N, 15°47’22”E
7161-a1* – Lukov: 0,8 km SZ od kostela v obci; 420 m n. m.; 48°52’02”N, 15°54’16”E
7161-a2* – Horní Břečkov: 0,7 km JJV od kostela v obci, nad hřbitovem, u cesty; 425 m n. m.; 

48°53’02”N, 15°54’10”E
7161-a3* – Lukov: 0,9 km S od kostela v obci, prameniště Gránického potoka; 415 m n. m.; 

48°52’13”N, 15°54’33”E
7161-a4* – Lukov: 0,5 km JV od kostela v obci; 400 m n. m.; 48°51’33”N, 15°54’57”E
7161-a5* – Čížov: 0,6 km Z od kaple v obci; 450 m n. m.; 48°52’51”N, 15°51’58”E
7161-a6* – Lukov: 1,5 km SZ od kostela v obci; 425 m n. m.; 48°52’51”N, 15°51’58”E
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7161-a7 – Vracovice: 1 km JV od kostela v obci, u Mramotického potoka; 415 m n. m.; 48°53’56”N, 
15°54’40”E

7161-b1 – Mašovice: 1,7 km VSV od kostela v obci, u lesa; 370 m n. m.; 48°51’42”N, 15°59’48”E
7161-b2 – Lukov: 1,5 km V od kostela v obci; 405 m n. m.; 48°51’51”N, 15°55’54”E
7161-b3 – Bezkov: 0,7 km Z od kostela v obci, za rybníkem; 380 m n. m.; 48°52’14”N, 

15°56’37”E
7161-b4 – Citonice: 0,9 km SV od kostela v obci, u železnice; 340 m n. m.; 48°53’12”N, 

15°58’39”E
7161-b5 – Mramotice: 1,5 km JZ od kostela v obci, u silnice; 340 m n. m.; 48°53’37”N, 

15°59’24”E
7161-b6* – Podmolí: 1,2 km Z od kaple v obci, Příčky, začátek pravobřežního přítoku do Žlebského 

potoka; 400 m n. m.; 48°51’10”N, 15°55’28”E
7161-b7* – Mašovice: 0,9 km ZJZ od kostela v obci, prameniště přítoku Mločího potoka; 390 m n. m.; 

48°51’14”N, 15°57’49”E
7161-b8* – Mašovice: 0,5 km J od kostela v obci, u bezejmenného přítoku Mašovického potoka; 

370 m n. m.; 48°51’11”N, 15°58’37”E
7161-b9* – Lukov: 0,7 km JV od kostela v obci; 410 m n. m.; 48°51’31”N, 15°55’10”E
7161-b10 – Lukov: 1,4 km SV od kostela v obci; 400 m n. m.; 48°52’11”N, 15°55’41”E
7161-b11 – Citonice: 1,7 km V od kostela v obci; 360 m n. m.; 48°52’59”N, 15°59’21”E
7161-b12 – Citonice: 1,9 km V od kostela v obci; 355 m n. m.; 48°53’09”N, 15°59’26”E
7161-b13 – Horní Břečkov: 1,9 km JV od kostela v obci, prameniště citonické větve Gránického 

potoka; 405 m n. m.; 48°52’55”N, 15°55’22”E
7161-d3* – Podmolí: 2,1 km JZ od kostela v obci Mašovice; 410 m n. m.; 48°50’47”N, 15°56’45”E
7161-d4* – Mašovice: 0,8 km J od kostela v obci; 380 m n. m.; 48°50’58”N, 15°58’25”E
7161-d5* – Mašovice: 1,7 km J od kostela v obci; 385 m n. m.; 48°50’32”N, 15°58’24”E
7162-a1 – Únanov: 1,3 km JZ od kostela v obci; 340 m n. m.; 48°53’42”N, 16°02’50”E
7162-a6 – Znojmo: Z okraj obce, 2,4 km SZ od znojemského hradu, za zahrádkářskou kolonií; 

325 m n. m.; 48°52’26”N, 16°01’25”E
7162-a7* – Znojmo-Hradiště: 1,7 km Z od chrámu sv. Hyppolita v obci; 350 m n. m.; 48°51’32”N, 

16°00’44”E
7162-a9 – Přímětice: 1,2 km SSZ od kostela v obci, u cesty na Plenkovice; 355 m n. m.; 48°53’41”N, 

16°01’51”E
7162-a10 – Znojmo-Hradiště: 1,3 km SZ od chrámu sv. Hyppolita; 320 m n. m.; 48°51’52”N, 

16°01’15”E

* lokality publikované v předchozí studii – NĚMEC & ŽÁKOVÁ (2012) 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH DRUHŮ S KOMENTÁŘEM

Alisma lanceolatum
žabník kopinatý

Kódy lokalit: 7164-d7 (MZ – LB 2006); viz obr. 2

Ze všech tří našich druhů žabníků je žabník kopinatý nejméně závislý na mokřadech 
s trvalým zaplavením substrátu a naopak nejvíce tolerantní k suchu. Jde o vytrvalý 
druh, který nepříznivé podmínky prostředí přežívá v podobě oddenků nebo ve formě 
semen v půdní semenné bance. V mokřadech, z nichž voda během léta rychle mizí 
a substrát vysychá, druh velmi rychle vykvétá a záhy po vysemenění nadzemní části 
rostlin odumírají (MORAVCOVÁ et al. 2001, Šumberová in CHYTRÝ 2011: 472–474). 
Rychlé vysychání substrátu navíc často vede k redukci nadzemní biomasy rostlin 
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(podobně jako u jednoletých druhů obnažených den), takže tento žabník může snad-
no unikat pozornosti. U nás se vyskytuje v oblastech s minerálně bohatými půdami, 
přičemž je vázán zejména na nivy řek (Hrouda in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010: 297–302). Na 
jižní Moravě je hojný zejména v nivě Moravy a Dyje v oblasti jejich soutoku (VI-
CHEREK et al. 2000). Na Znojemsku byl zaznamenán v polním mokřadu u Trávního 
dvora po záplavách v roce 2006 (Bravencová, MZ). Autory příspěvku byl také zjiš-
těn těsně za hranicí studovaného území u obce Jevišovka. Ve studovaném území ho 
autoři znají z obnažených den rybníků a sádek.

Bolboschoenus laticarpus C4a
kamyšník širokoplodý 
Kódy lokalit: 6963-d5 (MZ); 6963-d7 (MZ); 7062-a3 (MZ); 7063-c5 (MZ); 7163-a1 (MZ); 
7164-c7 (MZ); 7164-d2 (MZ); 7164-d7 (MZ – LB 2006); viz obr. 3

Kamyšník širokoplodý je považován za nejrozšířenější druh rodu Bolboschoenus 
u nás (obr. 4, 5). Těžištěm jeho výskytu je Polabí a jižní Morava. Druh osídluje širo-
ké spektrum stanovišť s kolísající vodní hladinou včetně polních mokřadů. Vyznaču-
je se širokou ekologickou amplitudou ve vztahu k chemismu substrátu – najdeme jej 
na minerálně chudých i minerálně bohatých až mírně zasolených půdách (DUCHÁČEK 

Obr. 2. Rozšíření žabníku kopinatého v polních mokřadech Znojemska ( ) ve vztahu k ostatním stu-
dovaným polním mokřadům ().
Fig. 2. Distribution of Alisma lanceolatum ( ) in context to all wetlands on arable land found in the 
study area ().
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Obr. 4. V depresích na podmáčených polích dokáže kamyšník širokoplodý vytvářet téměř domi-
nantní porosty (tmavší plochy na fotografii); na sušších místech se uplatňuje pěstovaná plodina
(světlejší plochy) (niva Jevišovky, léto 2013).
Fig. 4. Bolboschoenus laticarpus creating almost dominant vegetation (darker green areas in the 
photo); on drier areas are crops (lighter green areas) (Jevišovka river floodplain, summer 2013).

Obr. 3. Kamyšník širokoplodý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 3. Distribution of Bolboschoenus laticarpus in the study area; see fig. 2 for details.
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Obr. 5. Pro určování kamyšníků jsou zásadní znaky na řezu nažek. Kamyšník širokoplodý (A), ka-
myšník přímořský (B) a kamyšník polní (C) (foto A. Komendová, 2014).
Fig. 5. For determining genus Bolboschoenus the key features are on achenes cut. Bolboschoenus 
laticarpus (A), Bolboschoenus maritimus (B) and Bolboschoenus planiculmis (C) (photo A. Ko-
mendová, 2014).

et al. 2007). Dle našich terénních zkušeností druh nalézá optimální podmínky pro 
svůj vývoj na minerálně bohatších substrátech. Vyhýbá se pouze extrémně minerálně 
chudým, silně kyselým a rovněž silněji zasoleným půdám. Ze Znojemska byl histo-
ricky doložen roztroušeně z celého regionu (DUCHÁČEK et al. 2007). Většina našich 
i dříve publikovaných údajů (viz DUCHÁČEK et al. 2007) pochází z nivy Jevišovky 
a jejího bezprostředního okolí.

Bolboschoenus maritimus C2b 
kamyšník přímořský

Kódy lokalit: 7063-b1 (MZ); 7262-b3 (MZ); 7262-b4 (MZ); 7263-b1 (MZ); 7264-a5; viz obr. 6 

Na jižní Moravě má kamyšník přímořský (obr. 5) těžiště výskytu v Dyjsko-svra-
teckém úvalu a Hustopečské pahorkatině, i zde však v současnosti patří k vzácným 
a ustupujícím druhům. Roste na minerálně bohatých půdách subhalofytních stano-
višť. V současné době se v důsledku degradace slanisk s tímto druhem nejčastěji 
setkáme na synantropních stanovištích, jako jsou právě střídavě vlhké polní deprese 
či vlhké zasolené úhory. Zde nezřídka roste společně s hojnějším B. planiculmis. 

1 mmA B C
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Doposud byl kamyšník přímořský ze studovaného území dokladován dvěma sběry 
– z Mikulovic a Hevlína (DUCHÁČEK et al. 2006). Naše nové nálezy tak přispívají 
k doplnění znalostí o jeho rozšíření na jihozápadní Moravě. 

Bolboschoenus planiculmis C4a
kamyšník polní 
Kódy lokalit: 6963-d3 (MZ); 7063-c4 (MZ); 7063-c5 (MZ); 7064-a2 (MZ); 7064-a3 (MZ); 7064-
-b4 (MZ); 7064-b5 (MZ); 7064-c2 (MZ); 7163-b8 (MZ); 7163-d2 (MZ); 7163-d4 (MZ); 7164-d6 
(MZ); 7164-d8 (MZ); 7262-a1 (MZ); 7262-a3 (MZ); 7262-b1 (MZ); 7262-b3 (MZ); 7263-a1 (MZ); 
7263-a2 (MZ); 7264-a1 (MZ); 7264-a11 (MZ); 7264-a12 (MZ); 7264-a5 (MZ); 7264-b1 (MZ); 
7264-b2 (MZ); viz obr. 7

Kamyšník polní (obr. 5) v současnosti osídluje převážně antropogenní stanoviště, 
zejména zamokřené části polí, ale i pískovny, meliorační kanály a rybníky. Nálezy 
z polopřirozených stanovišť jsou vzácnější a zahrnují dočasně zaplavované terénní 
deprese v aluviálních loukách a na slaniskách, mechanicky narušované mokřiny 
a mrtvá ramena řek. Ze studovaného území je kamyšník polní historicky doložen 
převážně z jeho jihovýchodní části a okolí Znojma (DUCHÁČEK et al. 2006); sem je 
soustředěna i převážná většina našich nálezů z polních mokřadů. V polních mok-
řadech Znojemska a zřejmě i v dalších oblastech jižní Moravy (cf. DUCHÁČEK et al. 
2006, 2007), jde o nejhojnější druh kamyšníku. 

Obr. 6. Kamyšník přímořský v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 6. Distribution of Bolboschoenus maritimus in the study area; see fig. 2 for details.
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Carex distans C3
ostřice oddálená 

Kódy lokalit: 7063-c3 (MZ); 7262-b3 (MZ); viz obr. 8

Ostřice oddálená (obr. 9) se na jižní Moravě vyskytuje zejména na zasolených a sla-
tinných loukách (ŘEPKA 2007). Druhým typem stanovišť jsou pak bělokarpatská 
prameniště na minerálně bohatých podkladech (JONGEPIER & JONGEPIEROVÁ 2006). Na 
Znojemsku dnes patří k vzácným druhům, třebaže historicky byla častější (OBORNY 
1879, 1883–1886, HIMMELBAUR & STUMME 1923, DRLÍK et al. 2005). I v rámci celé 
jižní Moravy výrazně ustoupila, s výjimkou Bílých Karpat, kde je doposud relativně 
hojná (ŘEPKA 1995b). V posledních 15 letech byla ze studovaného území doklado-
vána pouze z několika lokalit. Autoři druh znají ze zasolených luk u obcí Božice, 
Hodonice, Šatov a Vrbovec. Jak jsme zjistili, druh roste i v polních mokřadech, které 
nebyly v předcházejících letech zorány, v místech bývalých slanisk u obcí Vrbovec 
a Vítonice. Z takovéhoto typu stanovišť nebyl z České republiky druh zatím udáván.

Carex hordeistichos C2 t, §1
ostřice ječmenovitá

Kódy lokalit: 7063-c3 (MZ); 7261-b1 (MZ); viz obr. 11

Obr. 7. Rozšíření kamyšníku polního v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 7. Distribution of Bolboschoenus planiculmis in the study area; see fig. 2 for details.
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Obr. 9. Ostřice oddálená (Vrbovec, začátek léta 2011).
Fig. 9. Carex distans (Vrbovec, beginning of summer 2011).

Obr. 8. Ostřice oddálená v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 8. Distribution of Carex distans in the study area; see fig. 2 for details.



20

Historicky bylo centrum rozšíření ostřice ječmenovité u nás v oblasti mezi Brnem 
a Mikulovem a na jihovýchodní Moravě (PODPĚRA 1926–1930, ŠMARDA 1953, DÍTĚ 
et al. 2011). Naopak na jihozápadní Moravě byl tento fakultativní halofyt vždy velmi 
vzácný. Doposud zde byl druh doložen pouze ze šesti lokalit (DÍTĚ et al. 2011), což 
pravděpodobně souvisí s polohou studovaného území na severozápadní hranici are-
álu této ostřice (DRLÍK et al. 2005) s ponticko-submediteránním rozšířením (HOLUB 
1987). Naše nálezy pocházejí ze dvou polních mokřadů, které bývají zorány s od-
stupem několika let. Z antropicky silně ovlivněných lokalit (okraje polí, příkopy) je 
druh znám i z Břeclavska (KÜHN 1963, DANIHELKA et al. 1995). O dynamice výskytu 
této vytrvalé ostřice, která se zdánlivě náhle objeví a za několik let poté opět zmizí, 
není mnoho určitého známo. Druh sice, podobně jako Carex secalina (viz níže), 
budí dojem, že „cestuje po krajině“, předpokládáme však spíše dlouhodobé přeží-
vání v půdní semenné bance, kde čeká na vhodné podmínky. Dle našich zkušeností 
většinou nevytváří příliš početné populace, i když produkuje dostatečné množství 
diaspor. V tomto směru je výjimečná lokalita u Stošíkovic na Louce, kde druh v roce 
2011 vytvořil rozsáhlé porosty (obr. 10). Je možné, že klíčí ve větším množství i v ji-
ných letech, ale dospělosti se rostliny dožijí jen ve specifických podmínkách, které
na lokalitách nastávají jen vzácně.

Obr. 10. Ostřice ječmenovitá je vzácná a na lokalitách obvykle roste jednotlivě. Rozsáhlé porosty 
pozorované na lokalitě u Stošíkovic na Louce v létě 2011.
Fig. 10. Carex hordeistichos is rare and usually grows on sites individually. Large areas with lot of 
individuals observed at Stošíkovice na Louce in summer 2011.
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Carex secalina C2 t, §2
ostřice žitná

Kódy lokalit: 7063-d3 (MZ); 7064-a1; 7064-b3 (MZ); 7064-b4 (MZ); 7064-b5 (MZ); 7064-c2 
(MZ); 7161-d1 (MZ); 7162-c4 (MZ); 7162-c5 (MZ); 7162-c7 (MZ); 7162-d1 (BRNU); 7162-d6 
(BRNU); 7162-d7 (BRNU); 7162-d12 (MZ); 7162-d13 (MZ); 7162-d14; 7162-d3 (MZ); 7163-
-c1 (MZ); 7163-c3 (BRNU); 7164-c4 (MZ; BRNU); 7164-c12 (BRNU); 7164-d8 (MZ); 7262-b2 
(MZ); 7262-b3 (MZ); 7262-b4 (MZ; BRNU); 7262-b7 (MZ); 7263-a1 (MZ); 7264-a1 (MZ); 7264-
-a2; 7264-a5 (MZ); 7264-a7; 7264-a9; 7264-b1 (MZ); viz obr. 12

Ostřice žitná je kontinentální druh, který vyhledává zasolené okraje polí a jejich 
nezorané části, polní cesty a dna hliníků (ŘEPKA 2007). Roste na zhutnělých půdách, 
které jsou alespoň na jaře podmáčené nebo s vysokou hladinou spodní vody (SLÁDEK 
1996). Pozoruhodné je, že ji autoři na přelomu 19. a 20. století (např. OBORNY 1879, 
HIMMELBAUR & STUMME 1923) ze Znojemska vůbec neuvádějí. Až na počátku 50. let 
20. století byla nalezena na slaniskách v Derflicích a ve Vrbovci (DRLÍK et al. 2005). 
Recentně byly z celé jižní Moravy nálezy ostřice žitné publikovány pouze z několi-
ka lokalit (ELIÁŠ et al. 2012). Během našeho výzkumu polních mokřadů Znojemska 
jsme ostřici žitnou zjistili na 32 lokalitách. Z několika dalších lokalit druh recentně 
doložil R. Řepka (BRNL). Naše nálezy, pocházející převážně z jihovýchodní a vý-
chodní části Znojemska, tak velmi podstatně rozšiřují seznam recentních nalezišť. 
Obecně je však u tohoto druhu velmi obtížné stanovit přesný počet lokalit, protože 
jeho lokality lidskou činností neustále vznikají (např. rozšiřováním diaspor zeměděl-

Obr. 11. Ostřice ječmenovitá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 11. Distribution of Carex hordeistichos in the study area; see fig. 2 for details.
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skou technikou) a současně staré zanikají (HOLUB & HOUFEK 1980, ŘEPKA 1995b). 
Rovněž je pravděpodobné, že druh je schopen dlouhodobě přežívat ve formě diaspor 
v půdní semenné bance, a tak vymizení druhu z vegetace nemusí znamenat defini-
tivní zánik populace. Ostřice žitná je ve studovaném území mnohem častější než 
příbuzná C. hordeistichos, což je pravděpodobně dáno tím, že ochotněji vstupuje do 
antropických cenóz a lépe se šíří (DANIHELKA et al. 1995). Většina lokalit se nachá-
zela v místech, která nebyla v předcházejícím roce ani v roce nálezu kultivována. 
Ač ji ŠMARDA (1953) nebo SLÁDEK (1996) řadí k obligátním halofytům, naše terénní 
zkušenost hodnotí ostřici žitnou jako fakultativně halofytní druh.

Centaurium pulchellum C3
zeměžluč spanilá

Kódy lokalit: 6961-c1 (MZ); 6963-d3 (MZ); 6963-d5 (MZ); 6963-d6; 7061-d1 (MZ); 7061-
-d2 (MZ); 7061-d4; 7062-c4 (MZ); 7063-b1 (MZ); 7063-b2 (MZ); 7063-c2 (MZ); 7063-c3 (MZ; 
BRNU); 7063-d3 (MZ); 7064-a1 (MZ); 7064-a2 (MZ); 7064-b1 (MZ); 7064-b4 (MZ); 7064-b5 
(MZ); 7064-c2 (MZ); 7064-c3 (BRNU); 7160-a10 (MZ); 7161-b8 (MZ); 7161-d1 (MZ); 7161-d3 
(MZ); 7162-a3 (MZ); 7162-a4 (MZ); 7162-a6; 7162-a8 (MZ); 7162-c4; 7162- c6 (MZ); 7162-c7 
(MZ); 7162-d1 (MZ); 7162-d3 (MZ; BRNU); 7162-d6 (BRNU); 7162-d7; 7162-d11 (BRNU); 
7162-d12 (BRNU); 7162-d13 (MZ); 7162-d14; 7162-d15; 7163-a1 (BRNU); 7163-b2 (MZ); 7163-
-b6 (MZ; BRNU); 7163-b8; 7163-c2; 7163-c3 (BRNU); 7163-d2; 7163-d3 (MZ); 7164-a3 (MZ); 
7164-c4 (MZ); 7164-d7; 7164-d8 (MZ); 7164-d9 (MZ); 7261-b1 (MZ); 7262-a3 (MZ); 7262-a4 
(MZ); 7262-b1 (MZ); 7262-b3 (MZ); 7262-b4 (MZ; BRNU); 7262-b5 (MZ); 7262-b6 (MZ); 7262-

Obr. 12. Ostřice žitná v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 12. Distribution of Carex secalina in the study area; see fig. 2 for details.
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-b7 (MZ); 7263-a1 (BRNU); 7263-b1; 7263-b3; 7264-a1 (MZ); 7264-a2 (MZ); 7264-a3 (MZ); 
7264-a5; 7264-a9 (BRNU); 7264-a11 (MZ); 7264-a12; 7264-a14 (BRNU); 7264-b1 (MZ); viz 
obr. 13

Zeměžluč spanilá (obr. 14) je druhem pionýrských společenstev rostoucím na mi-
nerálně bohatých až zasolených, těžkých půdách na polních cestách, dnech hliníků 
apod. (Čvančara et al. in SLAVÍK 2000: 73–78). Třebaže je zařazena mezi ohrožené 
druhy (GRULICH 2012), na jižní Moravě není nikterak vzácná (cf. DANIHELKA et al. 
1995, DANIHELKA & GRULICH 1996, ŠUMBEROVÁ 1999). Tomu odpovídá i historický 
výskyt na Znojemsku (OBORNY 1879, HIMMELBAUR & STUMME 1923). Druh jsme na-
lezli roztroušeně v polních mokřadech v celém studovaném území s výraznou kon-
centrací výskytu v centrální a zejména jihovýchodní části. Nalezené populace byly 
obvykle málo početné. Výjimkou byly lokality v nivě Dyje na jihovýchodě území 
a lokality u Stošíkovic na Louce, kde druh vytvářel za vhodných podmínek populace 
čítající stovky až tisíce rostlin. 

Cerastium dubium C2 b
rožec pochybný

Kódy lokalit: 7162-d3 (BRNU); 7162-d13 (MZ); 7262-b2; 7264-a5 (MZ); viz obr. 15

Rožec pochybný (obr. 16) roste na narušovaných místech na loukách a pastvinách, 
které jsou občas zaplavované nebo podmáčené, v polních depresích a na okrajích 

Obr. 13. Zeměžluč spanilá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 13. Distribution of Centaurium pulchellum in the study area; see fig. 2 for details.
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polí, na polních cestách a v příkopech (Smejkal in HEJNÝ & SLAVÍK 1990: 135–136). 
Vzácně byl doložen i z obnažených okrajů rybníků, kde však šlo nejspíš o zavlečení, 
např. s obilím pro krmení ryb (ŠUMBEROVÁ & HRIVNÁK 2013). Na jižní Moravě je 
druh např. v oblasti soutoku Moravy a Dyje relativně častý (VICHEREK et al. 2000). 
Na Znojemsku byl poprvé doložen V. Drlíkem. Sběr představuje směsnou položku 
druhů Cerastium dubium a C. lucorum lokalizovanou do Švýcarského údolí u Vra-
nova nad Dyjí (Drlík 1951 MZ). Ekologie těchto dvou druhů je však velmi odlišná. 
Výskyt světlomilného a teplomilného C. dubium v chladném lesním údolí společně 
s druhem vlhkých lesů C. lucorum je nepravděpodobný. Domníváme se proto, že 
Drlík nalezl C. dubium na jiné lokalitě na Znojemsku a ke smísení sběrů došlo ne-
dopatřením později. Nověji byl druh ověřen teprve během našeho výzkumu polních 
mokřadů. Nejzápadněji jsme jej zaznamenali v okolí obcí Načeratice a Strachotice, 
které se nacházejí mimo nivu Dyje. Na Znojemsku je patrná vazba druhu na mírně 
zasolené půdy. KRIST (1940) i ŠMARDA (1953) jej řadí dokonce mezi obligátní halofy-
ty. Je možné, že slaniska byla přirozeným stanovištěm tohoto konkurenčně slabého 
jednoletého druhu, který se však později rozšířil na místa s narušovaným substrátem 
i mimo slané půdy. Druh klíčí v našich podmínkách již na podzim, neboť pro klíčení 
vyžaduje vyšší teploty (HÖLZEL & OTTE 2004). Zimu přečkává ve formě listových 

Obr. 14. Zeměžluč spanilá, jitrocel chudokvětý (Plantago ulignosa) a heřmánkovec nevonný (Trip-
leuospermum inodorum) v polním mokřadu (Hrušovany nad Jevišovkou, léto 2011).
Fig. 14. Centaurium pulchellum, Plantago ulignosa and Tripleuospermum inodorum in a wetland 
on arable land (Hrušovany nad Jevišovkou, summer 2011).
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Obr. 15. Rožec pochybný v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 15. Distribution of Cerastium dubium in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 16. Rožec pochybný, detail (Hevlín, jaro 2011).
Fig. 16. Cerastium dubium, detail (Hevlín, spring 2011).
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růžic a vývoj dokončuje dalšího roku na jaře. Na jižní Moravě vykvétá a plodí již 
v dubnu a v první polovině května. Díky tomu roste, často společně s druhem My-
osurus minimus (viz dále), i v mokřadech, které poměrně záhy ve vegetační sezóně 
zcela vysychají a v létě již vhodné podmínky pro mokřadní jednoletky nenabízejí. 
Z polních mokřadů je druh recentně udáván například i z Břeclavska (Šumberová in 
HADINEC et al. 2003: 238–239). 

Chenopodium chenopodioides C1
merlík slanomilný

Kódy lokalit: 7262-b4 (MZ); viz obr. 17

Merlík slanomilný (obr. 18) je teplomilný druh, v Evropě nejčastěji zmiňovaný z ob-
lastí výskytu slanisk v panonské oblasti střední Evropy a na Balkáně (např. SLAVNIĆ 
1948, 1951, MOLNÁR et al. 2008), roste však i na mořském pobřeží v atlantické zá-
padní Evropě a ve Středomoří (Dostálek et al. in HEJNÝ & SLAVÍK 1990: 223–265, 
Holub in ČEŘOVSKÝ et al. 1999: 97). Ve vnitrozemí je vázán především na obnažená 
bahnitá dna vodních nádrží a dále na okraje tůněk a stružek v komplexech slanisk. 
V České republice byl tento druh ještě koncem 90. let 20. století považován za ne-
zvěstný (HOLUB & PROCHÁZKA 2000), ačkoli např. v soustavě Lednických rybníků 
na Břeclavsku se jeho výskyt pravděpodobně udržoval kontinuálně (viz DANIHELKA 
& ŠUMBEROVÁ 2004). Zajímavé je, že byl historicky doložen pouze od Lanžhota a od 

Obr. 17. Merlík slanomilný v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 17. Distribution of Chenopodium chenopodioides in the study area; see fig. 2 for details.
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rybníka Nesyt u Sedlece na Břeclavsku (Dostálek et al. in HEJNÝ & SLAVÍK 1990: 
223–265, Holub in ČEŘOVSKÝ et al. 1999: 97). Je možné, že jej autoři historických 
publikací o flóře a vegetaci slanisk neodlišovali od podobného a mnohem běžnějšího
druhu Chenopodium rubrum. Po roce 2000 byl merlík slanomilný zjištěn na několi-
ka lokalitách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. Zčásti jde o dosud zachovalá 
nebo nedávno revitalizovaná slaniska (cf. Lustyk in HADINEC & LUSTYK 2009: 223) 
a je pravděpodobné, že druh na nich po desetiletí přežíval v půdní semenné bance. 
V polních mokřadech Znojemska jsme tento druh během našeho výzkumu nalezli 
v malé populaci pouze na jediné lokalitě, v místě někdejších zasolených luk u Vr-
boveckého rybníka. Další lokalita merlíku slanomilného ve studovaném území byla 
zjištěna na obnaženém dně Suchohrdelského rybníka (Danihelka in HADINEC & LUS-
TYK 2009: 223).

Cyperus fuscus C3
šáchor hnědý
Kódy lokalit: 6963-d1 (MZ); 6963-d3 (MZ); 6963-d4 (MZ); 6963-d5; 6963-d6 (MZ); 6963-
-d7 (MZ); 7063-b2; 7064-a2 (MZ); 7064-b1; 7064-b4; 7064-c2; 7163-a1 (MZ); 7163-b3 (MZ); 
7163-b5; 7163-b6 (MZ); 7163-b8; 7163-c1; 7163-d2; 7163-d3 (MZ); 7163-d4; 7164-c2; 7164-c8 

Obr. 18. Merlík slanomilný (sběr uložený v MZ, Vrbovecký rybník, podzim 2011).
Fig. 18. Chenopodium chenopodioides (herbarium specimen from the locality Vrbovecký rybník, 
autumn 2011).
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(BRNU); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7164-d9; 7262-b2 (MZ); 7262-b4; 7262-b7 (MZ); 7263-b1; 
7263-b2 (MZ); 7264-a6 (MZ); viz obr. 19

Ve východní části studovaného území je šáchor hnědý (obr. 20) na příhodných sta-
novištích (břehy a obnažená dna rybníků a jiných vodních nádrží, polní deprese) 
hojně rozšířen, což dokládají historické údaje (např. OBORNY 1883–1886, PODPĚRA 
1926–1930) i množství nálezů z posledních let (GRULICH 1997, DRLÍK et al. 2005, 
BRAVENCOVÁ et al. 2007b, BUBÍKOVÁ 2013 aj.). Námi uvedený výčet lokalit nezahr-
nuje všechny polní mokřady, v nichž jsme druh pozorovali. Je vázán na ty, které si 
během vegetačního období déle udržují vlhkost (např. díky poloze v zaplavovaných 
nivách nebo na mírných svazích s průsakem podzemní vody). Zajímavé je, že na 
sousedním Břeclavsku šáchor hnědý v polních mokřadech téměř chybí, ačkoli na 
jiných stanovištích, např. na obnažených dnech mrtvých říčních ramen a na říčních 
náplavech, je běžný. To zřejmě souvisí se skutečností, že většina polních mokřadů 
na Břeclavsku buď již koncem jara, či na začátku léta zcela vysychá nebo se v nich 
opakovaně střídá vyschnutí a po vydatných deštích hluboké zaplavení, což jsou 
podmínky pro výskyt druhu nevhodné. Šáchor hnědý jakožto teplomilný druh klíčí 
poměrně pozdě, v našich podmínkách nejdříve začátkem května. Současně během 
klíčení a v raných stadiích vývoje vyžaduje stabilně vysokou vlhkost substrátu; při 
vyschnutí i po náhlém hlubším přeplavení substrátu mladé rostliny odumírají (HEJNÝ 
1960, LAMPE 1996).

Obr. 19. Šáchor hnědý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 19. Distribution of Cyperus fuscus in the study area; see fig. 2 for details.
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Isolepis setacea C3
bezosetka štětinovitá

Kódy lokalit: 7059-d5 (MZ); 7059-d7 (MZ); 7161-d1 (MZ); viz obr. 21

Bezosetka štětinovitá (obr. 22) je druh s těžištěm výskytu v atlantické západní Evro-
pě (LAMPE 1996). Ve střední Evropě je častější ve srážkově bohatších územích, u nás 
např. na Třeboňsku, v Pošumaví a na Českomoravské vrchovině, kde osídluje vlhké 
lesní cesty, písčité okraje rybníků, zraňovaná místa v příkopech apod. Preferuje ky-
selé, propustné (velmi často písčité) půdy, naopak minerálně bohaté, těžší, případně 
zasolené půdy nesnáší. Často je výskyt bezosetky štětinovité vázán na rozpad ky-
selých granitoidů. V oblastech s teplejším a sušším klimatem však tato stanoviště 
velmi rychle vysychají a pro vývoj většiny jednoletek s vysokými nároky na vlhkost 
jsou nevhodná. Proto je druh vzácný nejen v termofytiku, ale i v teplejších částech 
mezofytika. Zde jsou řídké výskyty bezosetky štětinovité většinou vázány na mik-
roklimaticky příznivější drobné mokřady v lesních celcích (viz např. ŘEPKA 1995a, 
DANIHELKA & GRULICH 1996). To je patrné i na Znojemsku. Několik historických 
i recentních lokalit, jejichž výčet uvádějí NĚMEC & ŽÁKOVÁ (2012), je známo z NP 

Obr. 20. Šáchor hnědý bývá v polních mokřadech přerostlý vyššími druhy jako například na foto-
grafii jitrocelem chudokvětým (Plantago uliginosa) (Hevlín, podzim 2010).
Fig. 20. Cyperus fuscus in wetlands on arable land is often overgrown by higher species such as  
Plantago uliginosa (Hevlín, autumn 2010).
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Obr. 21. Bezosetka štětinovitá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 21. Distribution of Isolepis setacea in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 22. Bezosetka štětinovitá je nízká jednoletá trsnatá bylina s těžištěm výskytu v atlantické zá-
padní Evropě (sběr uložený v MZ, Korolupy, léto 2011).
Fig. 22. Isolepis setacea is a rare species and grows more frequently in the western part of the stu-
died area (herbarium specimen from the locality Korolupy, summer 2011).
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Podyjí a jeho ochranného pásma. Historicky je bezosetka známá ještě na lokalitě 
u Hodonic (KOMÁREK 1949, MZ). Z přehledu dosud známých i námi nově objeve-
ných lokalit je zřejmé, že na Znojemsku byla bezosetka štětinovitá vždy vzácná. 
Ekologickým nárokům druhu vyhovují zejména polní mokřady v západní části stu-
dovaného území, které jsou proto důležitým biotopem pro její výskyt v regionu.

Juncus gerardii C1 t, §2
sítina Gerardova

Kódy lokalit: 7262-b3 (MZ); 7263-a1 (MZ); viz obr. 23

Sítina Gerardova je typickým druhem vlhkých slaniskových trávníků, avšak může se 
vyskytovat i na okrajích halofilních rákosin a na mírně zasolených úhorech. V minu-
losti patřila na slaniskách jižní Moravy k charakteristickým druhům (GRULICH 1987). 
Vlivem ničení vhodných stanovišť značně ustoupila. V polních mokřadech ve studo-
vaném území jsme sítinu Gerardovu nalezli pouze vzácně v okolí Šatova a Stracho-
tic v místech bývalých slanisk. Jedná se o mokřady, které nebyly několik let po sobě 
zorány. V podmínkách každoroční orby nedokáže sítina Gerardova dokončit životní 
cyklus, neboť jde o vytrvalý, nepříliš rychle rostoucí druh. Rovněž ustupuje při 
sukcesi vzrůstově vyšších vytrvalých druhů, např. rákosu. Pravděpodobně je však 
schopna dlouhodobě přežívat v půdní semenné bance nebo ve sterilním stavu, čemuž 

Obr. 23. Sítina Gerardova v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 23. Distribution of Juncus gerardii in the study area; see fig. 2 for details.
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nasvědčují např. úspěšné revitalizace na některých bývalých slaniskách, na nichž ne-
byl druh mnoho let pozorován (cf. Slavík in HADINEC & LUSTYK 2009: 228). 

Juncus ranarius C3
sítina slanomilná

Kódy lokalit: 7064-a1 (MZ); 7262-b6 (MZ); viz obr. 24

Sítina slanomilná náleží společně se sítinou drobounkou (J. minutulus) a sítinou žabí 
(J. bufonius) do taxonomicky kritického okruhu J. bufonius agg. Všechny tři druhy 
bývají mezi sebou často zaměňovány a v historických pracích nebyly rozlišovány, 
a proto na základě literárních údajů není možné si vytvořit představu o jejich dřívěj-
ším rozšíření. Nověji se stále více autorů přiklání k názoru, že morfologické i ekolo-
gické rozdíly mezi tetraploidním J. minutulus a hexaploidním J. bufonius jsou málo 
významné a rozlišování obou cytotypů na úrovni samostatných druhů není příliš 
opodstatněné (ROOKS et al. 2011). Naproti tomu sítina slanomilná je od zbylých 
dvou druhů dobře morfologicky i ekologicky diferencovaná. Vyskytuje se zejména 
na obnažených hlinitých místech, pastvinách, slaniskách a v příkopech (KUBÁT et al. 
2002). Takové biotopy jsou v regionu relativně běžné. Autorům se však druh s jis-
totou podařilo prokázat pouze na dvou lokalitách. Studium příbuzenského okruhu 
J. bufonius agg. v regionu bude vyžadovat další pozornost.

Obr. 24. Sítina slanomilná v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 24. Distribution of Juncus ranarius in the study area; see fig. 2 for details.
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Juncus sphaerocarpus C1 t, §1
sítina kulatoplodá

Kódy lokalit: 6963-d7 (MZ); 7061-a4; 7061-d5 (MZ); 7062-c2; 7062-c4 (MZ); 7062-c8 (MZ); 
7063-b2 (MZ); 7063-c3 (MZ; BRNU); 7161-b12 (MZ); 7161-b8 (MZ); 7161-d1 (MZ); 7161-
-d4 (BRNU); 7162-a10 (MZ); 7162-a3 (MZ); 7162-a4; 7162-a6 (MZ); 7162-a8; 7162-a9 (MZ); 
7162-c4 (MZ); 7162-c7 (MZ); 7162-d1 (BRNU); 7162-d3 (BRNU); 7162-d11 (BRNU); 7162-
-d12 (MZ); 7162-d13 (MZ);7163-b2 (MZ); 7163-b6 (MZ; BRNU); 7163-b10 (BRNU); 7163-d4; 
7164-a2 (MZ); 7164-a3 (MZ); 7164-c7 (MZ); 7164-c8 (BRNU); 7164-c9; 7164-d6 (MZ); 7164-d8 
(MZ); 7263-a2 (MZ); 7264-a11 (MZ); viz obr. 25

Sítina kulatoplodá je velmi vzácný druh naší flóry. Historické lokality jsou soustře-
děny zejména na jižní Moravu a do severozápadních Čech (Holub & Kubát in ČE-
ŘOVSKÝ et al. 1999: 200). Sítina kulatoplodá byla na Znojemsku historicky udávána 
z cesty ze Znojma do Únanova při znojemském židovském hřbitově (HIMMELBAUR 
& STUMME 1923). V této oblasti u obce Kuchařovice tento zapomenutý druh flóry
Znojemska nalezl první z autorů příspěvku téměř po 90 letech v roce 2009. Poté byl 
druh nalezen na více lokalitách na jižní Moravě (ROLEČEK 2011, NĚMEC & ŽÁKOVÁ 
2012, Čech in HADINEC & LUSTYK 2013: 96, Novák & Dřevojan in HADINEC & LUS-
TYK 2013: 96). Ve vlhkých letech 2009 až 2011 byla tato sítina hojně dokladována 
na řadě míst regionu, v sušším roce 2013 jsme ji pak nenalezli vůbec. Soudíme, že 

Obr. 25. Sítina kulatoplodá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 25. Distribution of Juncus sphaerocarpus in the study area; see fig. 2 for details.
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za dlouhodobou absencí novějších nálezů byl nejen nedostatečný výzkum polních 
mokřadů a případně i přehlížení druhu, ale také, že klimatické podmínky, které pod-
porují masové klíčení J. sphaerocarpus a umožňují dokončení vývojového cyklu 
rostlin, nastávají jen zřídka. Podobná souvislost mezi výskytem početných populací 
a klimatickými extrémy je známa i u některých dalších vzácných druhů obnažených 
den, např. Cyperus michelianus (Šumberová in LEPŠÍ et al. 2013: 152–153). Sítina 
kulatoplodá produkuje velké množství drobných semen (obr. 26), jež si dlouhodobě 
udržují klíčivost v půdní semenné bance (Holub & Kubát in ČEŘOVSKÝ et al. 1999: 
200). Ve vhodných podmínkách pak může vytvořit rozsáhlé porosty (desítky metrů 
čtverečních). Často ale roste i ve vegetaci s převahou sítin z okruhu J. bufonius agg., 
kde pro velmi podobnou fyziognomii snadno uniká pozornosti.

Obr. 26. Sítina kulatoplodá stejně jako puštička pouzdernatá produkuje velké množství drobných 
semen, která si udržují dlouhodobě klíčivost; drobná semena sítiny kulatoplodé (A) a puštičky 
pouzdernaté (B) ve srovnání se semenem máku setého (větší semeno) (foto A. Komendová, 2014).
Fig. 26. Juncus sphaerocarpus (A) as well as Lindernia procumbens (B) produce a large amount of 
small seeds, which have maintained long germinability (seeds of species compared with larger pop-
py seed) (photo A. Komendová, 2014).

A

B
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Limosella aquatica C4a
blatěnka vodní
Kódy lokalit: 7062-a4 (MZ); 7160-a10 (MZ); 7161-a1 (MZ); 7161-b3 (MZ); 7161-b10; 7162-d11; 
7162-d15 (BRNU); 7164-d2 (MZ); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7264-a6; 7264-a7 (MZ); viz obr. 27

Blatěnka vodní (obr. 28) se typicky vyskytuje na obnažených březích stojatých vod 
se značným kolísáním vodní hladiny, březích a náplavech řek, dnech letněných ryb-
níků apod. (Křísa in SLAVÍK 2000: 318–320). Patří k druhům obnažených den, které 
jsou značně náročné na vlhkost substrátu: jestliže substrát zcela vyschne, rostliny 
velmi rychle odumírají. Náhlé zaplavení snáší tento druh naopak dobře a dokonce je 
schopen svůj vývojový cyklus dokončit i při úplném ponoření v mělké vodě (HEJNÝ 
1960, LAMPE 1996). Vzhledem k uvedené ekologii nepřekvapuje, že druh má těžiště 
výskytu ve srážkově bohatších územích s dostatkem vhodných biotopů, např. v ryb-
ničních oblastech jižních Čech. V teplých a suchých oblastech se blatěnka vodní 
vyskytuje hlavně v říčních nivách (viz např. DANIHELKA & GRULICH 1996). Na Zno-
jemsku je výčet historických (FORMÁNEK 1887–1897, DRLÍK et al. 2005) i recentních 
(DRLÍK et al. 2005, BRAVENCOVÁ et al. 2007a, 2007b, BUBÍKOVÁ 2013) lokalit tohoto 
druhu skromný. I v polních mokřadech studovaného území patří blatěnka vodní 
k vzácnějším druhům. Nalezli jsme ji zpravidla jen na lokalitách v říčních nivách 
a kolem rybníků, kde se déle drží voda. Z polních mokřadů a také z mechanicky na-
rušovaných ploch uvnitř zaplavovaných luk v nivě Moravy a Dyje je druh doložen 
i na Břeclavsku (ŠUMBEROVÁ 1999, VICHEREK et al. 2000).

Obr. 27. Blatěnka vodní v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 27. Distribution of Limosella aquatica in the study area; see fig. 2 for details.
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Lindernia procumbens C1 t, §1 
puštička pouzdernatá

Kódy lokalit: 7164-c8 (MZ; BRNU); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7264-a6 (MZ); viz obr. 29

Puštička pouzdernatá (obr. 30) byla ve studovaném území historicky známa z nivy 
Dyje u Trávního dvora u Hrabětic (Ripper in FORMÁNEK 1887–1897). Po záplavách, 
které zasáhly právě oblast mezi Hevlínem a Jevišovkou, byla v roce 2006 opět na-
lezena na dvou lokalitách (Bartoňová-Bravencová in REITER 2008: 69–70). Rovněž 
byla zaznamenána na dně letněného komorového rybníka v Jaroslavicích (BUBÍKOVÁ 
2013). V posledních 20 letech byl druh na jižní Moravě vzácně nalezen na soutoku 
Moravy a Dyje na několika lokalitách, vždy však v malých populacích (DANIHELKA 
et al. 1995, ŠUMBEROVÁ 1999, VICHEREK et al. 2000). Recentně se puštička pouzder-
natá vyskytuje především v Třeboňské a Českobudějovické pánvi (CHÁN 1999, CHÁN 
et al. 1999, ŠUMBEROVÁ et al. 2012, Šumberová et al. in LEPŠÍ et al. 2013: 248–249) 
na obnažených dnech rybích sádek a na bahnitých říčních náplavech. Další lokality 
jsou roztroušeny v různých částech České republiky (ŠUMBEROVÁ et al. 2012, Píšová 
et al. in HADINEC & LUSTYK 2013: 97). Autoři druh znají z polního mokřadu u Hra-
bětic, kde byl nalezen v roce 2012 jeden exemplář a v následujícím roce několik 

Obr. 28. Blatěnka vodní se vyskytuje zejména v polních mokřadech v říčních nivách a kolem rybní-
ků, kde se déle drží voda (Šafov, léto 2013).
Fig. 28. Limosella aquatica occurs in the wetlands on arable land where water is held for longer  
time (Šafov, summer 2013).
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Obr. 29. Puštička pouzdernatá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 29. Distribution of Lindernia procumbens in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 30. Puštička pouzdernatá je vzácným druhem polních mokřadů (Hrabětice, léto 2013).
Fig. 30. Lindernia procumbens in wetland on arable land (Hrabětice, summer 2013).
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exemplářů. Pozoruhodný však byl nález druhu u Hevlína, kde v roce 2009 vytvářel 
porosty čítající tisíce plodících exemplářů. Puštička pouzdernatá je zejména v ra-
ných stadiích vývoje velmi náročná na vlhkost substrátu. Zároveň však pro klíčení 
vyžaduje vysoké teploty (LAMPE 1996), a proto v našich podmínkách klíčí nejdříve 
v červnu. V té době však již bývá substrát na obnažených dnech často příliš suchý, 
případně i zarostlý vytrvalou vegetací, a tudíž pro vývoj puštičky nevhodný. Proto 
zřejmě tento druh, přestože produkuje velké množství drobných semen (obr. 26), 
která dlouhodobě přežívají v půdní semenné bance (ŠUMBEROVÁ et al. 2012), obvyk-
le netvoří početnější populace. Nález výjimečně početné populace u Hevlína nejspíš 
souvisí s nadprůměrně bohatými srážkami v roce 2009, kdy na lokalitě až do začátku 
léta stála voda a poté substrát přetrvával alespoň vlhký. Nálezy z okolí obcí Hevlín, 
Hrabětice a Hrušovany nad Jevišovkou jsou dosud jediné z biotopu polních mokřadů 
v ČR.

Lycopus exaltatus C2 b
karbinec statný

Kódy lokalit: 7264-b2 (MZ); viz obr. 31

Karbinec statný (obr. 32) má optimum výskytu v nesečených lemech zaplavovaných 
luk a lužních lesů, na okrajích rákosin a ve vysokobylinné vegetaci na březích řek. 
Na jižní Moravě je patrně nejvíce lokalit známo z oblasti soutoku Moravy a Dyje 

Obr. 31. Karbinec statný v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 31. Distribution of Lycopus exaltatus in the study area; see fig. 2 for details.
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(VICHEREK et al. 2000), kde lze karbinec statný nalézt i v porostech s konkurenčně 
silnými invazními neofyty a domácími expanzními druhy. Mimo říční nivy je tento 
druh kvůli nedostatku vhodných stanovišť v intenzivně obhospodařované zeměděl-
ské krajině vzácný. Ve studovaném území jsme jej nalezli pouze v jediném polním 
mokřadu – na lokalitě u Trávního dvora, kde rostl na okraji rákosiny. Na podobném 
stanovišti, v polním mokřadu s převahou Bolboschoenus planiculmis, jsme karbinec 
statný zaznamenali i na jedné lokalitě na Břeclavsku (Šumberová, nepubl.).

Obr. 32. Karbinec statný je druh s optimem výskytu v nesečených lemech zaplavovaných luk a luž-
ních lesů, v okrajích rákosin a na březích řek, odkud se dostává i do sousedících polních mokřadů 
(Hrabětice, podzim 2010).
Fig. 32. Lycopus exaltatus is a species of unmown edges of flooded meadows, floodplain lowland
forests, margins of unmown reedbeds and the banks of rivers. From there it speads into the wetlands 
on arable land (Hrabětice, autumn 2010).
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Lythrum hyssopifolia C2 b
kyprej yzopolistý

Kódy lokalit: 6964-c1 (MZ; BRNU); 7061-d1 (MZ); 7061-d2 (MZ); 7061-d3 (MZ); 7062-c2 
(MZ); 7062-c6 (MZ); 7063-b1 (MZ); 7063-c1 (MZ); 7063-c3 (MZ; BRNU); 7063-d2 (MZ); 7063-
-d3; 7064-c3 (BRNU); 7161-b5 (MZ); 7161-d1 (MZ); 7162-a1 (MZ); 7162-a5 (MZ); 7162-a6 
(MZ); 7162-a8 (MZ); 7162-c2 (MZ); 7162-d3 (MZ; BRNU); 7162-d4 (MZ); 7162-d7 (BRNU); 
7162-d8 (MZ); 7162-d9 (MZ); 7162-d11 (MZ; BRNU); 7162-d12 (MZ); 7162-d13 (MZ); 7162-
-d15 (BRNU); 7163-a1 (MZ); 7163-b1; 7163-b2 (MZ; BRNU); 7163-b6 (MZ; BRNU); 7163-b8 
(MZ); 7163-c1 (MZ); 7163-c3 (BRNU); 7163-d5 (BRNU); 7164-a2 (MZ); 7164-c7 (MZ); 7164-c9 
(BRNU); 7164-c11 (BRNU); 7164-d4 (BRNU); 7164-d6 (MZ); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7164-d9 
(MZ); 7262-a1 (MZ); 7262-b4 (MZ); 7263-a1 (BRNU); 7263-b3 (MZ); 7264-a1 (MZ); 7264-a4; 
7264- a2 (MZ); 7264-a6 (MZ); 7264-a7 (MZ; BRNU); 7264-a8; 7264-a9 (BRNU); 7264-a11 (MZ); 
7264-b2 (MZ); viz obr. 33

Kyprej yzopolistý (obr. 34) v polních mokřadech jižní Moravy často vytváří velmi 
početné populace. Jak bylo zjištěno během kultivačních experimentů (LAMPE 1996), 
tento druh velmi dobře snáší prudké střídání vlhkosti substrátu, a to jak jeho úplné 
vyschnutí, tak i přeplavení hlubší vodou. Díky tomu je schopen přežít i tam, kde 
vlhkostní režim ostatním mokřadním jednoletkám nevyhovuje. Kyprej yzopolistý se 
většinou chová jako jednoletka, ale v okolí Únanova byli pozorováni i jedinci, kteří 
úspěšně přezimovali; podobná pozorování jsou popsána i v literatuře (LAMPE 1996). 
Kyprej yzopolistý byl historicky znám z jihovýchodní části Znojemska (např. OBOR-

Obr. 33. Kyprej yzopolistý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 33. Distribution of Lythrum hyssopifolia in the study area; see fig. 2 for details.



41

NY 1883–1886, HIMMELBAUR & STUMME 1923), kde je i recentně udáván z více míst 
v okolí Hevlína, Hrabětic a Hrušovan nad Jevišovkou (DRLÍK et al. 2005) a navazuje 
na častý výskyt v dolním Podyjí (DANIHELKA & GRULICH 1996, ŠUMBEROVÁ 1999). 
Z několika desítek námi zjištěných lokalit jsou významné zejména ty, které přispí-
vají ke zpřesnění znalostí o rozšíření druhu v západní části Znojemska, kde druh 
postupně vyznívá.

Melilotus dentatus C2
komonice zubatá

Kódy lokalit: 7063-c2 (MZ); 7064-a2; 7064-b3(MZ); 7064-c2 (MZ); 7163-c1 (MZ); 7163-c2; 
7262-a3 (MZ); 7262-a4 (MZ); 7262-b6 (MZ); 7263-a1 (MZ); 7263-b1 (MZ); 7263-b3 (MZ); 7264-
-b1 (MZ); 7264-b2 (MZ); viz obr. 35

Komonice zubatá (obr. 36) je dvouletý subhalofyt, který v prvním roce vytváří zkrá-
cený sterilní stonek s listy a ve druhém roce vykvétá (Hašková et al. in SLAVÍK 1995: 
444–449). Vyžaduje tudíž stanoviště, která nejsou příliš intenzivně narušována, ale 
není zde ani velká konkurence vzrůstově vyšších bylin. Druh je typický pro okraje 
subhalofilních rákosin, nesečené úhory a mechanicky narušované louky (např. při

Obr. 34. Kyprej yzopolistý – poléhavá ekomorfóza na vysychajícím polním mokřadu, ve kterém 
v létě stála voda (Strachotice, podzim 2010).
Fig. 34. Lythrum hyssopifolia basal growth (Strachotice, autumn 2010).
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Obr. 35. Komonice zubatá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 35. Distribution of Melilotus dentatus in the study area; see fig. 3 for details.

Obr. 36. Komonice zubatá (sběr uložený v MZ, Miroslav, léto 2011).
Fig. 36. Melilotus dentatus (herbarium specimen from the locality Miroslav, summer 2011).
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povodních) na mírně zasolených půdách. V těchto podmínkách jsme jej nalezli i 
v polních mokřadech na Znojemsku, přičemž na jihovýchodě území byl běžný. Lo-
kalit je pravděpodobně ještě více než ukazuje mapka, ale kvůli hojnému výskytu ve 
východní části studovaného území jsme některé z nich opomněli zaznamenat.

Myosurus minimus C3
myší ocásek nejmenší

Kódy lokalit: 6962-d2 (MZ); 7060-b1 (MZ); 7060-c1 (MZ); 7061-a3 (MZ); 7061-b1 (MZ); 7061-
-d1 (MZ); 7061-d2 (MZ); 7061-d3 (MZ); 7061-d4; 7062-c2 (MZ); 7161-a2 (MZ); 7161-b1 (MZ); 
7161-b2; 7161-b4 (MZ); 7161-b11; 7161-b12; 7162-a5 (MZ); 7162-a6 (MZ); 7162-c1 (MZ); 7162-
-d10; 7162-d11 (MZ); 7162-d13 (MZ); 7162-d16 (BRNU); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7264-a5 
(MZ); 7264-a6; 7264-a9; viz obr. 37

Myší ocásek nejmenší (obr. 38) je jednoletý druh s proměnlivou meziroční populač-
ní dynamikou, pro jehož optimální vývoj je důležitá vyšší dotace srážkami zejména 
v podzimním a jarním období. V literatuře se uvádí, že druh může klíčit buď na pod-
zim nebo na jaře (LAMPE 1996). Podle našich zkušeností klíčení na jihomoravských 
lokalitách spadá většinou do podzimního období, během něhož se vyvíjí listová rů-
žice. Po přezimování rostliny již začátkem dubna vykvétají a po dozrání plodů, často 
již na přelomu dubna a května, usychají. Tato životní strategie je výhodou tam, kde 
mokřady velmi brzy po začátku vegetační sezóny trpí nedostatkem vody. Díky tomu 

Obr. 37. Myší ocásek nejmenší v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 37. Distribution of Myosurus minimus in the study area; see fig. 2 for details.
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je Myosurus minimus poměrně častý i v polních mokřadech na sousedním Břeclav-
sku, kde se vyskytuje ve vegetaci společně s ekologicky podobným druhem Cerasti-
um dubium. Tyto dva druhy tvoří jarní aspekt společenstva Cerastio dubii-Ranun-
culetum sardoi, které je typické právě pro polní mokřady (Šumberová & Hrivnák in 
CHYTRÝ 2013: 436–440). Myší ocásek nejmenší jsme na Znojemsku kromě polních 
mokřadů zjistili i v periodicky zvodnělých selských lomech a terénních sníženinách 
v komplexech vřesovišť. Většina námi zjištěných lokalit leží ve střední až západní 
části studovaného území. 

Peplis portula
kalužník šruchový

Kódy lokalit: 7060-c1; 7060-d3 (MZ); 7061-a3 (MZ); 7061-b1 (MZ); 7062-a4 (MZ); 7164-d7 
(MZ – LB 2006); viz obr. 39

Kalužník šruchový (obr. 40) je jednoletý, za vhodných podmínek až krátce vytrvalý 
druh letněných rybníků, rybích sádek, louží na lesních cestách, mělce zaplavených 

Obr. 38. Myší ocásek nejmenší je jednoletý druh s proměnlivou meziroční populační dynamikou, 
pro jehož optimální vývoj je důležitá vyšší dotace srážkami zejména v podzimním a jarním období 
(Hevlín, jaro 2011).
Fig. 38. Myosurus minimus is an annual species with inter-annual population dynamics. For its opti-
mum development it is important that higher proportions of the precipitation amount fall especially 
in autumn and spring seasons (Hevlín, spring 2011).
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Obr. 39. Kalužník šruchový v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 39. Distribution of Peplis portula in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 40. Kalužník šruchový (Peplis portula) patří v České republice sice k běžnějším druhům obna-
žených den, v teplých a suchých oblastech je však dosti vzácný (Rudlice, léto 2010).
Fig. 40. Peplis portula is rare in the warmer and drier south-eastern part of the Znojmo region 
(Rudlice, summer 2010).
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pískoven a podobných stanovišť. V České republice sice díky schopnosti osídlovat 
širokou škálu stanovišť patří k běžnějším druhům obnažených den, ale v teplých 
a suchých oblastech je dosti vzácný a jeho výskyt je soustředěn hlavně do říčních 
niv (cf. DANIHELKA et al. 1995, ŠUMBEROVÁ 1999, VICHEREK et al. 2000). Optimální 
podmínky totiž nachází na stanovištích s omezenou pokryvností vzrůstově vyšší ve-
getace a substrátem po celou vegetační sezónu zamokřeným nebo mělce zaplaveným 
(LAMPE 1996). Takové podmínky jsou však v teplých a srážkově chudých oblastech 
jižní Moravy vzácné. To je vidět i z rozšíření druhu na Znojemsku (obr. 39): jeho 
výskyt je soustředěn do západní a centrální části studovaného území, naopak na ji-
hovýchodě v polních mokřadech až na jedinou výjimku chybí.

Pulicaria dysenterica C1
blešník úplavičný

Kódy lokalit: 7063-b1 (MZ); 7163-d3 (MZ); 7164-a1 (MZ); 7164-c4 (BRNU); 7164-c7 (MZ); 
7164-d8 (MZ); 7164-d10; 7263-b1 (MZ); 7263-b3; 7264-a1 (MZ); 7264-a2 (BRNU); 7264-a13 
(MZ); 7264-a5 (MZ); 7264-a7; 7264-a9; 7264-b1 (MZ); viz obr. 41

Výskyt blešníku úplavičného (obr. 42) je u nás soustředěn do nížin a pahorkatin jižní 
Moravy (Hrouda in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004: 80–84). Jde o charakteristický druh 
vlhkých subhalofilních trávníků, který vstupuje ochotně i do rozvolněných rákosin
na minerálně bohatých substrátech (Šumberová et al. in CHYTRÝ 2007: 150–164). 

Obr. 41. Blešník úplavičný v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 41. Distribution of Pulicaria dysenterica in the study area; see fig. 2 for details.
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V poslední době bývá častěji zaznamenáván i na druhotných stanovištích, např. 
v příkopech u cest (VICHEREK 2000, Novák in HADINEC & LUSTYK 2012: 113). Na 
jihovýchodním Znojemsku není tento druh vzácný. Polní mokřady představují z hle-
diska zachování blešníku úplavičného ve studovaném území důležitý biotop. Druh 
se v nich vyskytuje na kontaktu s rákosinami, na plochách, které nejsou každoročně 
zorány a umožňují rozvoj vytrvalé vegetace. Z mapy rozšíření je patrné, že druh je 
přítomen v polních mokřadech jihovýchodní části studovaného území, zejména v ni-
vě Dyje a Jevišovky.

Ranunculus sardous
pryskyřník sardinský

Kódy lokalit: 7160-a10 (MZ); 7160-a2 (MZ); 7160-a7 (MZ); 7164-c2 (MZ); 7264-a7 (MZ; 
BRNU); 7264-a9; 7264-b2 (MZ); viz obr. 43

Pryskyřník sardinský (obr. 44) je z České republiky uváděn ve dvou subspeciích, 
z nichž subsp. sardous (C2 t) je považována za výrazně vzácnější než subsp. xatardii 

Obr. 42. Blešník úplavičný je charakteristickým druhem vlhkých subhalofilních trávníků a vstupuje
i do rozvolněných rákosin na minerálně bohatých substrátech, odkud se dostává i do sousedících 
polních mokřadů (Znojemsko, léto 2013).
Fig. 42. Pulicaria dysenterica is a species of edges of wet saline grasslands, and margins of reed- 
beds, from where it spreads into the wetlands on arable land (Znojmo region, summer 2013).
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Obr. 43. Pryskyřník sardinský v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 43. Distribution of Ranunculus sardous in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 44. Pryskyřník sardinský (Šafov, léto 2013).
Fig. 44. Ranunculus sardous (Šafov, summer 2013).



49

(C4b). Námi nalezené rostliny nebylo možné jednoznačně přiřadit ani k jednomu 
z těchto taxonů, neboť vykazovaly přechodné znaky. Druh vyžaduje v tomto směru 
další studium. V posledních desetiletích byl pryskyřník sardinský na jižní Moravě 
pozorován pouze na několika lokalitách (např. DANIHELKA et al. 1995, DANIHELKA 
& GRULICH 1996, VICHEREK et al. 2000). Ze Znojemska byl naposledy dokladován 
v 80. letech 20. století od Šafova (DRLÍK et al. 2005). Autorům se podařilo druh 
potvrdit na této lokalitě a nově nalézt i v přilehlé oblasti u Starého Petřína. OBORNY 
(1883–1886) uvádí ze sledovaného území Ripperův nález z vlhkých polí podél Je-
višovky u Hrušovan nad Jevišovkou, kde se autorům druh recentně podařilo taktéž 
potvrdit. Zhruba ze stejného území, kde druh autoři sbírali, ho v první polovině 90. 
let nalezl J. Unar (BRNU) a později rovněž K. Šumberová (nepubl.). Dále se auto-
rům nově podařilo pryskyřník sardinský nalézt na několika místech v nivě Dyje u 
Hevlína.

Rumex stenophyllus C2 b
šťovík úzkolistý
Kódy lokalit: 7063-c2 (MZ); 7063-c4 (BRNU); 7063-c5 (MZ); 7064-a3 (MZ); 7064-b2 (MZ); 
7064-b4 (MZ); 7064-c2 (MZ); 7161-a7 (MZ); 7161-d1 (MZ); 7162-d2 (BRNU); 7162-d7 (BRNU); 
7162-d13 (MZ); 7163-a1 (MZ; BRNU); 7163-b2 (BRNU); 7163-b10 (MZ; BRNU); 7163-c1 (MZ); 
7163-c3 (BRNU); 7164-c7 (MZ); 7164-c8 (MZ); 7164-c9 (BRNU); 7261-b1 (MZ); 7262-a1 (MZ); 
7262-a3 (MZ); 7262-b3 (MZ; BRNU); 7262-b4 (MZ); 7262-b5 (MZ); 7262- b6 (MZ); 7263-a1 
(MZ; BRNU); 7264-b1 (MZ); 7264-a9 (MZ; BRNU); viz obr. 45

Obr. 45. Šťovík úzkolistý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 45. Distribution of Rumex stenophyllus in the study area; see fig. 2 for details.
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Šťovík úzkolistý vyhledává obnažená dna a břehy rybníků a narušované mokré lou-
ky na subhalofytních až halofytních stanovištích. Severozápadní hranice původního 
rozšíření šťovíku úzkolistého u nás se nachází v Dyjsko-Svrateckém úvalu (Kubát 
in HEJNÝ & SLAVÍK 1990: 311–332). Námi uvedené lokality zpřesňují znalosti o roz-
šíření druhu na jihozápadní Moravě. Druh byl ve studovaném území (DRLÍK et al. 
2005) i na celé jižní Moravě považován za vzácný (ČÁP 1977, KUBÁT 1985). Jak 
však ukázaly nálezy z posledních let (DANIHELKA & GRULICH 1996, VICHEREK et al. 
2000, DANIHELKA & ŠUMBEROVÁ 2004, vlastní pozorování i mimo studované území), 
nepatří v polních mokřadech v místech bývalých jihomoravských slanisk k žádným 
vzácnostem. 

Schoenoplectus tabernaemontani C2 b
skřípinec Tabernaemontanův

Kódy lokalit: 7063-b1 (MZ); 7064-c2 (MZ); 7163-b2 (BRNU); 7164-d2; (MZ); 7262-b2; 7262-b3 
(BRNU); 7264-a1 (MZ); viz obr. 46

Skřípinec Tabernaemontanův (obr. 47) je fakultativní halofyt, jehož lokality v České 
republice jsou soustředěny převážně do nížin a niv větších řek v oblastech s relativně 
kontinentálním klimatem (FILIPPOV & BUREŠ 2002). Vyskytuje se zejména v bažinách 
a mělčinách stojatých vod (SLÁDEK 1994). Druh byl historicky ze Znojemska vzác-
ně udáván z okolí Čejkovic (HIMMELBAUR & STUMME 1923), kde jsme ho i recentně 

Obr. 46. Skřípinec Tabernaemontanův v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 46. Distribution of Schoenoplectus tabernaemontani in the study area; see fig. 2 for details.
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ověřili. Dále pak byl pozorován na potoku Daníž u Jaroslavic a dokladován ze slati-
ny u Stošíkovic na Louce (DRLÍK et al. 2005). V poslední době byl druh opakovaně 
zjištěn zejména v jihovýchodní části studovaného území (FILIPPOV 2000, DRLÍK et al. 
2005). Naše nálezy doplňují znalosti o jeho rozšíření v území. Nalezli jsme jej pouze 
v polních mokřadech, které nebyly více let zorány a dlouhodobě v nich stagnovala 
voda.

Verbascum blattaria C2 b
divizna švábovitá

Kódy lokalit: 7063-c2 (MZ); 7063-c3 (MZ); 7162-d3 (MZ); 7163-c3 (BRNU); 7163-d4 (MZ); 
7263-b1 (MZ); 7264-a1 (MZ); viz obr. 48

Divizna švábovitá (obr. 49) má těžiště rozšíření v nivách velkých řek v termofyti-
ku, zejména pak v nivě Moravy a Dyje na jižní Moravě (Kirschner in SLAVÍK 2000: 
295–314). Vyskytuje se v polopřirozených aluviálních společenstvech, zejména 
v mechanicky narušených částech zaplavovaných luk a v nesečených vysokobylin-

Obr. 47. Skřípinec Tabernaemontanův je pomalu rostoucí fakultativní halofyt, který jsme nalezli 
v polních mokřadech, které nebyly více let zorány a dlouhodobě v nich stagnovala voda (Hrušova-
ny nad Jevišovkou, léto 2009).
Fig. 47. Schoenoplectus tabernaemontani is a slow growing facultative halophyte, which we found 
in wetlands on arable land with stagnant water that were not ploughed for several years (Hrušovany 
nad Jevišovkou, summer 2009).
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Obr. 48. Divizna švábovitá v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 48. Distribution of Verbascum blattaria in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 49. Divizna švábovitá (Božice, léto 2011).
Fig. 49. Verbascum blattaria was recorded as a new species of the wetlands on arable land (Božice, 
summer 2011).



53

ných lemech, odkud často proniká na plochy ovlivněné činností člověka, např. pase-
ky, složiště dřeva a stavebního materiálu apod. (Kirschner in SLAVÍK 2000: 295–314, 
VICHEREK et al. 2000). Na Znojemsku byla dříve divizna švábovitá běžná (OBORNY 
1883–1886, DRLÍK et al. 2005). V současnosti se však jedná spíše o vzácný druh s os-
trůvkovitým rozšířením a místy zde zcela chybí. Polní mokřady jsou biotopem, od-
kud tento druh dosud nebyl uváděn. Ve studovaném území jsme jej zjistili především 
na jihovýchodě v nivě Dyje a Jevišovky. Divizna švábovitá není druhem primárních 
sukcesních stádií. Nacházeli jsme ji pouze na sušších okrajích polních mokřadů, 
které nebyly několik let rozorány. Souvisí to s ekologií druhu: jde o dvouletku, která 
v prvním roce vytváří růžici přízemních listů a teprve ve druhém roce kvete a plodí. 
Ačkoli dobře toleruje periodické zamokření až mělké zaplavení substrátu, mezi ty-
picky mokřadní druhy nepatří a v podmínkách trvalého zaplavení nepřežije. 

Veronica anagalloides C2 r
rozrazil bažinný

Kódy lokalit: 7063-b1 (MZ); 7063-c1 (MZ); 7063-c3 (MZ; BRNU); 7063-c4; 7162-c5 (MZ); 
7162-d1 (BRNU); 7162-d2 (BRNU); 7162-d3 (MZ; BRNU); 7163-a1 (MZ; BRNU); 7163-a2; 
7163-a4 (MZ); 7163-b2 (MZ; BRNU); 7163-b4; 7163-b6 (BRNU); 7163-b7; 7163-b8; 7163-b10 
(BRNU); 7163-c1 (MZ); 7163-d1 (MZ); 7163-d2 (MZ; BRNU); 7163-d3; 7163-d4 (MZ); 7163-d5 
(BRNU); 7163-d6 (BRNU); 7163-d7 (BRNU); 7164-c1 (BRNU); 7164-c3 (MZ); 7164-c4 (MZ); 
7164-c5; 7164-c7 (MZ); 7164-c8 (MZ); 7164-d2 (MZ); 7164-c9 (BRNU); 7164-c11 (BRNU); 

Obr. 50. Rozrazil bažinný v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 50. Distribution of Veronica anagalloides in the study area; see fig. 2 for details.
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7164-d6 (MZ); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 7164-d8; 7164-d9 (MZ); 7262-a1 (MZ); 7262-b3; 7262-
-b4 (MZ); 7262-b5 (MZ); 7262-b6; 7263-a1 (MZ; BRNU); 7263-b1 (MZ); 7263-b3 (MZ); 7264-a1 
(MZ); 7264-a5 (MZ); 7264-a6 (MZ); 7264-a7 (BRNU); 7264-a9 (BRNU); 7264-a11 (MZ); 7264-
-a12 (MZ); 7264-b1 (MZ); 7264-b2 (MZ); viz obr. 50

Rozrazil bažinný je jednoletý fakultativní halofyt rostoucí především na obnažených 
dnech vodních nádrží, kanálů a v terénních sníženinách na polích (Hrouda in SLAVÍK 
2000: 355–397). Vazba na zasolené půdy je u něj silnější a naopak nároky na vlhkost 
substrátu menší než u příbuzného druhu V. catenata, se kterým bývá často zaměňo-
ván. Výzkum polních mokřadů na Znojemsku přinesl několik desítek nových lokalit 
tohoto druhu. Jsou soustředěny do jihovýchodní části studovaného území, především 
do široké nivy Dyje a Jevišovky. 

Veronica catenata C3
rozrazil pobřežní

Kódy lokalit: 7063-c3 (MZ); 7063-c5 (MZ); 7064-b1 (MZ); 7163-a1 (MZ; BRNU); 7063-b3 
(MZ); 7163-d2 (MZ); 7164-c8 (MZ); 7164-c10 (BRNU); 7164-d2 (MZ); 7164-d7 (MZ – LB 2006); 
7262-b4 (MZ; BRNU); 7262-b5 (MZ); 7262-b6 (MZ); 7262-b7 (MZ); viz obr. 51

Rozrazil pobřežní (obr. 52) je dalším druhem ze skupiny jednoletých vlhkomilných 
rozrazilů. Obvykle se vyskytuje ve vlhkých příkopech a na březích a obnažených 
dnech stojatých a mírně tekoucích vod (SMEJKAL & HELANOVÁ-ZICHOVÁ 1974). Vy-

Obr. 51. Rozrazil pobřežní v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 51. Distribution of Veronica catenata in the study area; see fig. 2 for details.
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žaduje minerálně bohaté půdy a toleruje i mírné zasolení substrátu, proto jej někteří 
autoři (např. KRIST 1940) řadí k fakultativním halofytům. Ve srovnání s rozrazilem 
bažinným je rozrazil vodní mnohem náročnější na vlhkost substrátu, což se projevu-
je jeho vazbou na stanoviště, která jsou až do fáze kvetení rostlin zamokřená a i poté 
se substrát udržuje alespoň vlhký. Přechodné hlubší zaplavení snáší tento druh vel-
mi dobře; trvá-li zaplavení déle, vytvářejí se ponořené ekomorfózy, které jsou však 
sterilní (Hrouda in SLAVÍK 2000: 355–397). Nové nálezy tohoto rozrazilu v regionu 
ukazují na jeho silnou vazbu na biotop polních mokřadů. Podobně jako u rozrazilu 
bažinného jsou jeho lokality soustředěny především do říčních niv Dyje a Jevišovky, 
ale je jich výrazně méně, neboť vyhovující jsou jen polní mokřady s dostatkem vody 
po celou vegetační sezónu. 

Veronica scardica C1 b, §1
rozrazil slanistý

Kódy lokalit: 7062-c8 (MZ); 7164-a3 (MZ); 7262-a1 (MZ); 7262-a4 (MZ); viz obr. 53

Obr. 52. Rozrazil pobřežní je druhem ze skupiny jednoletých vlhkomilných rozrazilů; vyskytuje se 
ve vlhkých příkopech a na březích a obnažených dnech stojatých a mírně tekoucích vod (Hevlín, 
léto 2013).
Fig. 52. Veronica catenata occurs in wet ditches and on the banks and exposed bottoms of standing 
and slowly flowing waters (Hevlín, summer 2013).
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Obr. 53. Rozrazil slanistý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 53. Distribution of Veronica scardica in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 54. Rozrazil slanistý je vzácným druhem naší flóry a pro svoji nenápadnost a podobnost s jiný-
mi druhy z okruhu Veronica anagallis-aquatica uniká pozornosti floristů (Plaveč, léto 2012).
Fig. 54. Veronica scardica is a rare species belonging to the Veronica anagallis-aquatica agg. and it 
is difficult to distinguish it (Plaveč, summer 2012).
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Po znovuobjevení rozrazilu slanistého (obr. 54) pro českou flóru v roce 2002 (ŠUM-
BEROVÁ et al. 2004) byl druh nalezen i na dalších lokalitách na jižní Moravě (NE-
CHOJDOMOVÁ 2009, Novák & Dřevojan in HADINEC & LUSTYK 2013: 133). Rozrazil 
slanistý pravděpodobně dříve unikal pozornosti floristů nebo byl zaměňován za jiné
druhy z okruhu Veronica anagallis-aquatica agg. (cf. NECHOJDOMOVÁ 2009). Při 
systematickém průzkumu polních mokřadů jižní Moravy proto nelze vyloučit i další 
nálezy druhu na vhodných lokalitách, zejména pak v oblastech historických nálezů. 
Ukázkovým příkladem může být naše opětovné potvrzení jeho výskytu na polním 
mokřadu u Břežan, jež byl považován za zaniklý (ŠUMBEROVÁ et al. 2004). Dále se 
nám ho podařilo nalézt i na mírně zasolených bahnitých sedimentech v nivě Daníže 
u Šatova a v oblasti nepropustných kaolinových vrstev mezi Únanovem a Plavčí.

Veronica scutellata
rozrazil štítkovitý

Kódy lokalit: 7060-d3 (MZ); viz obr. 55

Z našich mokřadních rozrazilů je rozrazil štítkovitý (obr. 56) nejméně nápadný 
a v terénu často přehlížený, zejména pokud roste ve vegetaci vysokých ostřic nebo 
v rákosinách. V těchto podmínkách bývá druh na jižní Moravě nalézán poměrně 
často, především v nivách velkých řek (cf. VICHEREK et al. 2000). Naopak jeho vý-
skyt na vlhkých píscích, např. na okrajích rybníků, typický pro srážkově bohatší ob-

Obr. 55. Rozrazil štítkovitý v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 55. Distribution of Veronica scutellata in the study area; see fig. 2 for details.
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lasti České republiky, je na jižní Moravě vzácný. To pravděpodobně souvisí s příliš 
rychlým vysycháním písčitých substrátů v suchém a teplém klimatu jižní Moravy 
i s absencí rašeliništních biotopů, na nichž se druh nezřídka vyskytuje ve větších po-
pulacích a odkud se dostává do vodních nádrží. Druh totiž vyžaduje trvale zamokře-
ný (avšak ne zaplavený) nebo alespoň vlhký substrát. Polní mokřady ve studovaném 
území pro jeho výskyt zjevně nejsou optimální a vedle nepříznivých vlhkostních 
podmínek hraje roli i zasolení lokalit. Jediná námi zjištěná lokalita leží na západě 
Znojemska u Lančova (obr. 55). Jde o prameništní typ polního mokřadu, v němž ve 
vlhkých letech stagnuje voda. Z dalších druhů obnažených den se na této lokalitě 
vyskytuje Peplis portula, který má rovněž vysoké nároky na vlhkost.

Xanthium strumarium C1 t
řepeň durkoman

Kódy lokalit: 7162-d2 (MZ); 7163-b4 (MZ); 7164-c6 (MZ); 7164-d2 (MZ); viz obr. 57

Obr. 56. Rozrazil štítkovitý patří na Znojemsku k vzácnějším druhům; ani polní mokřady ve studo-
vaném území pro jeho výskyt zjevně nejsou příznivé, přispívá k tomu velké kolísání vlhkosti sub-
strátu a na některých lokalitách i zasolení (sběr uložený v MZ, Lančov, léto 2011).
Fig. 56. Veronica scutellata is rare in the relatively dry and hot Znojmo region (herbarium specimen 
from the locality Lančov, summer 2011).
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Obr. 57. Řepeň durkoman v polních mokřadech Znojemska; vysvětlivky viz obr. 2.
Fig. 57. Distribution of Xanthium strumarium in the study area; see fig. 2 for details.

Obr. 58. Řepeň durkoman (sběr uložený v MZ, Hrušovany nad Jevišovkou, podzim 2009).
Fig. 58. Xanthium strumarium (herbarium specimen from the locality Hrušovany nad Jevišovkou, 
autumn 2009).
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Řepeň durkoman (obr. 58) je archeofyt s optimem výskytu na dusíkem bohatých 
stanovištích v teplých oblastech, v minulosti vázaný zřejmě hlavně na neudržované 
plochy v obcích, např. okolí návesních rybníčků a smetiště. Vyskytuje se však i na 
narušovaných plochách luk a slanisk, úhorech, železničních nádražích, březích řek 
a dnech letněných rybníků (Havlíček in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004: 474–482). Pa-
trně v důsledku modernizace vesnic a změn ve využívání krajiny druh značně ustou-
pil. V Čechách je řepeň durkoman považována za vyhynulou a na jižní Moravě, 
odkud je z minulosti k dispozici řada údajů, dnes patří k vzácnostem. Většina v lite-
ratuře uváděných recentních lokalit leží v okolí Lednice a Mikulova na Břeclavsku 
(cf. Havlíček in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004: 474–482, DANIHELKA & ŠUMBEROVÁ 
2004). Ze Znojemska nejsou naopak novější údaje známy. Naše nálezy druhu v pol-
ních mokřadech v okolí obcí Hrušovany nad Jevišovkou, Načeratice a Strachotice 
významně přispívají k poznání současného rozšíření druhu na jihozápadní Moravě. 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE

Celkem bylo ve studovaném území v průběhu výzkumu dokumentováno 243 polních 
mokřadů. Na 167 z nich byl zaznamenán některý z 32 zájmových druhů. V průběhu 
výzkumu polních mokřadů jsme zaznamenali 40 druhů cévnatých rostlin z červené-
ho seznamu ohrožených druhů (GRULICH 2012), z toho sedm je zvláště chráněných 
podle  vyhlášky č. 395/1992 Sb. (čtyři v kategorii nejvyšší, tedy druh kriticky ohro-
žený) – viz tab. I.

Ekologické skupiny druhů v polních mokřadech
Druhy cévnatých rostlin polních mokřadů Znojemska lze rozdělit do tří skupin. Prv-
ní skupinu představují jednoleté i vytrvalé subhalofilní druhy, vyskytující se často
v místech bývalých slanisk, která se nacházela zejména na jihovýchodě studovaného 
území (TOMASCHEK 1933, ŠVESTKA 1947a, b, DRLÍK et al. 2005) a později byla rozo-
rána. Jsou to například ostřice oddálená, ostřice žitná, sítina slanomilná a rozrazil 
slanistý. Druhá skupina zahrnuje druhy typické pro obnažené břehy a dna letněných 
rybníků a jiných vodních nádrží. Je to např. šáchor hnědý, blatěnka vodní a rozrazil 
pobřežní. Patří sem například i šmel okoličnatý (Butomus umbellatus, C4a), který je 
sice zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů a v sukcesně pokročilých pol-
ních mokřadech jihovýchodní části studovaného území se vyskytuje, ale do seznamu 
komentovaných druhů pro svou relativní hojnost zařazen nebyl. Třetí skupinu tvoří 
polní plevele a další druhy, které se vyskytují v biotopech sousedících s polními 
mokřady, např. druhy vlhkých luk a rákosin. Významné druhy polních mokřadů se 
vyskytují v prvních dvou skupinách, zatímco třetí skupina zahrnuje převážně běžné 
druhy. Výjimkou jsou některé zajímavé nebo vzácnější druhy jako mračňák Theo-
phrastův (Abutilon theophrasti), psárka polní (Alopecurus myosuroides), drchnička 
modrá (Anagallis foemina, C3), rmen rakouský (Anthemis austriaca, C3), rmen smr-
dutý (Anthemis cotula, C2 t), kerblík obecný (Anthriscus caucalis, C2 t), kakost dla-
nitosečný (Geranium dissectum), ibišek trojdílný (Hibiscus trionum, C1 t), úporek 
hrálovitý (Kickxia elatine, C2 t), úporek pochybný (Kickxia spuria, C2 t), pryskyř-
ník rolní (Ranunculus arvensis, C2 t), čistec roční (Stachys annua, C2 t), jetel žíha-
ný (Trifolium striatum, C1 t), orobinec sítinovitý (Typha laxmannii), řepeň polabská 
(Xanthium albinum) a řepeň (Xanthium saccharatum).
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Druhy ze třetí skupiny ale nebyly předmětem zájmu předkládaného článku a ně-
které dílčí výsledky o nich jsme již dříve publikovali. Je to například práce o ibišku 
trojdílném, který v některých polních mokřadech a jejich okolí za vhodných klima-
tických podmínek v létě vytváří společenstvo Hibisco trioni-Eragrostietum poaeoi-
dis (obr. 59) poprvé popsané pro vegetaci České republiky ze Znojemska (NĚMEC et 
al. 2011).

Tab. 1. Seznam zájmových druhů s uvedením kategorií z červeného seznamu ohrožených druhů 
(RL; GRULICH 2012), kategorií ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§) a počtu lokalit jed-
notlivých druhů ve fytogeografických oblastech: 16. – Znojemsko-brněnská pahorkatina, 18a.
– Dyjsko-svratecký úval, 68. – Moravské podhůří Vysočiny (Skalický in HEJNÝ & SLAVÍK 1988: 
103–121). Loc. – celkový počet lokalit druhu.
Tab. 1. List of the studied species and their categories from the national Red List (RL; GRULICH 
2012), categories of protection under Decree No. 395/1992 Coll. (§) and number of sites in phy-
togeographical areas: 16. – Znojemsko-brněnská pahorkatina, 18a. – Dyjsko-svratecký úval, 68. 
– Moravské podhůří Vysočiny (Skalický in HEJNÝ & SLAVÍK 1988: 103–121). Loc. – total num-
ber of sites.

druh / species RL § 16. 18a. 68. loc.

Alisma lanceolatum     0 1 0 1
Bolboschoenus laticarpus  C4a   4 3 1 8
Bolboschoenus maritimus  C2 b   4 0 0 4
Bolboschoenus planiculmis  C4a   15 10 0 25
Carex distans  C3   2 0 0 2
Carex hordeistichos  C2 t  §1 2 0 0 2
Carex secalina  C2 t  §2 23 10 0 33
Centaurium pulchellum  C3   48 16 10 74
Cerastium dubium  C2 b   3 1 0 4
Cyperus fuscus  C3   21 9 0 30
Chenopodium chenopodioides  C1   1 0 0 1
Isolepis setacea  C3   1 0 2 3
Juncus gerardii  C1 t  §2 2 0 0 2
Juncus ranarius  C3   2 0 0 2
Juncus sphaerocarpus  C1 t  §1 20 7 11 38
Limosella aquatica  C4a   3 3 5 11
Lindernia procumbens  C1 t  §1 0 3 0 3
Lycopus exaltatus  C2 b   0 1 0 1
Lythrum hyssopifolia  C2 b   32 17 7 56
Melilotus dentatus  C2   10 4 0 14
Myosurus minimus  C3   7 4 16 27
Peplis portula     0 1 5 6
Pulicaria dysenterica  C1   6 12 0 18
Ranunculus sardous  C2 t, C4b   0 3 3 6
Rumex stenophyllus  C2 b   22 7 1 30
Schoenoplectus tabernaemontani  C2 b   6 1 0 7
Verbascum blattaria  C2 b   6 1 0 7
Veronica anagalloides  C2 r   29 26 0 55
Veronica catenata  C3   8 5 1 14
Veronica scardica  C1 b  §1 3 0 1 4
Veronica scutellata     0 0 1 1
Xanthium strumarium  C1 t   4 1 0 5
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Faktory vzniku a typy polních mokřadů
Důležitým faktorem pro rozvoj polních mokřadů jsou nadprůměrné srážky, jaké byly 
například v době výzkumu v letech 2009 a 2010 (obr. 60 a 61). 

Pokud jde o způsob, jakým jsou mokřady dosycovány vodou, vedle stagnace deš-
ťové vody ve srážkově bohatých obdobích roku se na některých lokalitách uplatňuje 
i voda ze záplav z přilehlých toků – typickým příkladem jsou polní mokřady vytvá-
řející se v místech dřívějších zaplavovaných luk v říčních nivách (obr. 62) anebo 
voda prosakující z podloží. S vodou se dostávají k povrchu půdy rozpustné soli. Na 
procesu zasolování svrchních půdních horizontů se zejména na jihovýchodě území 
podílí i vzlínání půdního roztoku ve srážkově chudých obdobích roku.

Pro vznik polního mokřadu je vedle nadbytku vody důležité také podloží a reliéf. 
Nepropustné podloží musí být dostatečně blízko povrchu, aby se vliv stagnující vody 
mohl při rozvoji mokřadu dostatečně projevit. Taková situace nastává často v rovina-
tých nivách a sníženinách (obr. 62), ale může k ní dojít i na svazích (obr. 63–66).

Polní mokřady ve studovaném území jsou, zejména pokud jde o podloží, vel-
mi různorodé (CULEK 1996, ČGS 2014). Vznikají tam, kde je nepropustné podloží 
tvořeno především sedimenty, ale i horninami vyvřelými a metamorfovanými. Lo-
kality na západě Znojemska mají nepropustné podloží tvořené převážně horninami 

Obr. 59. Ibišek trojdílný ve společenstvu Hibisco trioni-Eragrostietum poaeoidis (Strachotice, pod-
zim 2009).
Fig. 59. Vegetation Hibisco trioni-Eragrostietum poaeoidis (Strachotice, autumn 2009).
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krystalinika Českého masivu. Nacházejí se na mírných svazích, kde dochází k při-
blížení nepropustné vrstvy k povrchu a vyvěrání vody (obr. 67). Mezi Mašovicemi 
a Únanovem je možné nalézt specifické polní mokřady na nepropustném podloží
tvořeném kaolinem. Kaolin zde vznikal zvětráváním živců obsažených ve vyvřelých 
horninách krystalinika Českého masivu, zejména v žulách (NĚMEC & ŽÁKOVÁ 2012). 
Polní mokřady na jihovýchodě Znojemska se vyvíjejí zejména na terciérních moř-
ských sedimentech, především jílech, a na kvartérních fluviálních sedimentech v ni-
vách vodotečí (DUDEK 1963). Podobnou genezi jako mokřady v nivách řek mají i ty 
kolem rybníků a dalších vodních ploch. Specifické polní mokřady nalezneme v okolí
Borotic, Havraníků, Hnanic, Strachotic a Vrbovce (obr. 68 a 69). Nepropustná vrstva 
je zde tvořena mořskými sedimenty (TOMASCHEK 1926), které se vlivem eroze dosta-
ly blízko povrchu ve vyšších partiích svahů. Polní mokřady tam vznikají na svazích 

Obr. 60. Úhrny srážek jednotlivých měsíců v letech 2008–2011 v Jihomoravském kraji ve srovnání 
s dlouhodobým normálem pro období 1961–1990 (data převzata z ČHMÚ 2014). 1

Fig. 60. Precipitation amounts in the South Moravian region for every month in the years 2008–
2011 are compared with climatological normal (1961–1990; ČHMÚ 2014).

1 Rok 2008 byl v Jihomoravském kraji srážkově podprůměrný, v tomto roce se polní mokřady ne-
tvořily nebo jen omezeně. Následující rok 2009 byl naproti tomu celkově srážkově nadprůměrný. 
V březnu byly srážky téměř trojnásobné proti dlouhodobému průměru pro tento měsíc. I když pak 
v dubnu a květnu pršelo méně, polní mokřady se udržely celý rok. Rok 2010 byl stejně jako před-
chozí rok srážkově nadprůměrný a polní mokřady tak nevyschly. Následoval rok 2011, který byl 
srážkově podprůměrný podobně jako rok 2008 a polní mokřady postupně vyschly a na podzim byly 
většinou rozorány (všimněte si suchého listopadu, kdy prakticky nepršelo).
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tak, že srážková voda pronikající propustnými svrchními vrstvami a vsakující se 
hlouběji do podloží narazí na nepropustnou vrstvu a po této vrstvě horizontálně teče, 
až vystoupí opět na povrch.
Druhový potenciál polních mokřadů na Znojemsku
Je možné, že některé druhy na své objevení v polních mokřadech Znojemska dosud 
čekají. Například na Břeclavsku byly v polních mokřadech v oblasti výskytu slanisk 
vzácně zaznamenány druhy solenka valerandova (Samolus valerandi) (Paukrtová 
& Sedláček in HADINEC & LUSTYK 2007: 326) a bahenka šášinovitá (Heleochloa 
schoenoides) (Lustyk in HADINEC & LUSTYK 2013: 93). Vzhledem k tomu, že bahen-
ka šášinovitá byla historicky známa ze studovaného území z okolí Hrušovan nad 
Jevišovkou (HIMMELBAUR & STUMME 1923) a solenka Valerandova se vyskytovala 
těsně za jeho hranicí u obce Jevišovka (ŠMARDA 1953, GRULICH 1987), recentní vý-
skyt těchto druhů není vyloučen ani na Znojemsku. V polních mokřadech západního 
Znojemska rovněž není vyloučen výskyt druhu drobýšek nejmenší (Centunculus mi-
nimus), který na Znojemsku v minulosti byl nalezen (HIMMELBAUR & STUMME 1923). 
V navazujících sukcesních stádiích, která jsou blíže k rákosině než k polnímu mok-
řadu, jsme v jihovýchodní části studovaného území našli ještě další význačné druhy, 
je to například ožanka čpavá (Teucrium scordium) a buřina jablečníkovitá (Leonurus 

Obr. 61. Průměrné roční úhrny srážek v letech 1994–2013 v Jihomoravském kraji v porovnání  
s dlouhodobým normálem pro období 1961–1990 (data převzata z  ČHMÚ 2014). 2

Fig. 61. Precipitation amounts in the South Moravian region in the years 1994–2013 are compared 
with climatological normal (1961–1990; ČHMÚ 2014).

2 Roky 2009 a 2010 byly v Jihomoravském kraji srážkově značně nadprůměrné. Srážkově byly do-
konce vydatnější než povodňové roky 1997, 2002 a 2006.
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marrubiastrum). Dále ve vyhloubených drenážních perech na poli u Hevlínského je-
zera rostla kuřinka solná (Spergularia marina). Tyto druhy do článku nebyly zařaze-
ny, protože jsme je zatím přímo v polních mokřadech nenalezli, i když tam lze jejich 
výskyt očekávat.
Poznámky k managementu a ohrožení polních mokřadů
Podmínkou udržení polních mokřadů je blokování sukcese a zachování příznivého 
vodního režimu (NĚMEC et al. 2012). Jako nejvhodnější management se jeví pone-
chat polní mokřad zemědělskému využívání. V suchých letech bude zřejmě lokalita 
využita pro pěstování zemědělských plodin. Za zvážení stojí snad jen citlivější pří-
stup ve vlhkých letech. V takovém případě by mohl být polní mokřad ponechán bez 
agrotechnických zásahů jednu až dvě vegetační sezóny (především polní mokřady 
vznikající v místech rozoraných slaništních luk s ostřicí žitnou). Což se v podstatě 
i děje, protože ve vlhkých letech do polních mokřadů mechanizací prakticky nelze 
vjet (obr. 70).

Mezi agrotechnické zásahy, které by měly být v době rozvoje vegetace polního 
mokřadu regulovány, patří plošná aplikace herbicidů. V suchých letech by naopak 
aplikace herbicidů být omezena neměla, protože by to mohlo podpořit některé druhy 

Obr. 62. Jedním z typů polních mokřadů jsou polní mokřady vytvářející se v místech dřívějších za-
plavovaných luk v říčních nivách (niva Jevišovky, léto 2009).
Fig. 62. Example of wetland on arable land on the floodplain (floodplain of Jevišovka river, sum-
mer 2009).
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běžné v okolní zemědělské krajině, které by lokalitu mohly obsadit. Následně by 
polní mokřad měl být zorán.

Takovéto antropogenní zásahy polním mokřadům vyhovují a krátkodobé zmizení 
a opětovné objevení polního mokřadu nepředstavuje problém pro zachování vý-
znamných druhů. Během terénního výzkumu jsme však byli svědky činností, které 
mohou vést k zániku polních mokřadů. Mezi nejvýznamnější patří odvodnění, za-
travnění, osázení rychle rostoucími dřevinami, úplné upuštění od obhospodařování 
nebo zasypání odpadem či zeminou (obr. 71 a 72). Tato činnost je motivována často 
ekonomicky. Hospodařící subjekty se snaží plochu využívat a mnohdy jsou k tako-
vým zásahům nepřímo nuceni nastavením zemědělských dotačních titulu resp. sank-
cemi za neobhospodařování zemědělských půdních bloků.

Aby k zánikům polních mokřadů nedocházelo, mělo by být šetrné hospodaření 
podpořeno dotacemi. 

ZÁVĚR

Velký ochranářský význam polních mokřadů na Znojemsku podtrhuje fakt, že se 
v nich nachází většina v současnosti známých lokalit kriticky ohrožených druhů sí-
tiny kulatoplodé a rozrazilu slanistého v České republice, z nichž druhý jmenovaný 
byl ještě na přelomu tisíciletí považován za nezvěstný pro flóru České republiky

Obr. 67. V polním mokřadu u Lukova zaplavovaném ve vlhkých letech vodou byl zjištěn rdest 
vzplývavý (Potamogeton natans), druh charakteristický pro stojaté vody (Lukov, léto 2011).
Fig. 67. Potamogeton natans, a species characteristic for stagnant water, was recorded on a wetland 
on arable land which formed close to Lukov (Lukov, spring 2011).
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Obr. 68. Polní mokřady v okolí Konic, Havraníků a Šatova se ve vlhkých letech prozradí tmavě ze-
lenými skvrnami ve svazích (léto 2011).
Fig. 68. Field wetlands near Konice, Havraníky and Šatov are visible in wet years as dark green 
spots on the slopes (summer 2011).

Obr. 69. Stagnující voda v polním mokřadu vyvinutém na svahu v oblasti mezi obcemi Konice, Ha-
vraníky a Šatov (léto 2011).
Fig. 69. Overflooded water on a wetland on arable land developed on a hillside in the area between
the villages Konice, Havraníky and Šatov (summer 2011).
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(HOLUB & PROCHÁZKA 2000). Těžiště výskytu polních mokřadů s významnými dru-
hy pro květenu České republiky přitom leží především v jihovýchodní a částečně 
i střední části studovaného území (obr. 73). Výjimku tvoří zejména oblast Šafovska 
s výskytem pryskyřníku sardinského ležící na západě.

Polní mokřady představují v zemědělské krajině velmi cenné refugium bioty. 
Některé druhy rostlin, například rožec pochybný a rozrazil slanistý jsou dnes ze stu-
dovaného území známy pouze z tohoto biotopu. Díky výzkumu polních mokřadů se 
rovněž podařilo posunout regionální hranice rozšíření pro šáchor hnědý, kyprej yzo-
polistý a šťovík úzkolistý dále na západ. 

Vedle cévnatých rostlin jsou polní mokřady významné také pro mechorosty, bez-
obratlé, ptáky a obojživelníky (NĚMEC & MUSIL 2010, NĚMEC et al. 2012, ZAVADIL et 
al. 2013).

I když by se mohlo zdát, že polních mokřadů bude do budoucna spíše ubývat, 
činnost člověka v krajině do jisté míry napomáhá vzniku nových lokalit. Například 
nad okolní terén vyvýšené silnice, železnice a stavby v říčních nivách působí jako 
překážky volnému odtoku vody po povodních a přispívají ke vzniku polních mokřa-
dů. Specializované druhy rostlin a živočichů ovšem osídlují nově vzniklé mokřady 
postupně. Jak dlouho trvá, než se zaplavená orná půda stane místem s vysokou bio-
diverzitou a které faktory v tom hrají klíčovou roli, zatím nevíme – pro zodpovězení 
této otázky bude zapotřebí další výzkum.

Obr. 70. Ve vlhkých letech polní mokřady prakticky není možné orat, zemědělská mechanizace se 
boří a zapadá do podmáčené půdy (Horní Břečkov, podzim 2011).
Fig. 70. In wet years, the wetlands are practically impossible to plough, agricultural mechanization 
sinks into the waterlogged soil (Horní Břečkov, autumn 2011).
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Obr. 71. Jedno z možných ohrožení, které dlouhodobě vede k zániku polního mokřadu, je osázení 
rychle rostoucími dřevinami (Načeratice, 2011).
Fig. 71. One of the possible threats, which can lead to the destruction of the wetland, is the planting 
of trees for biomass production (Načeratice, 2011).

Obr. 72. Další ohrožení pro polní mokřady je upuštění od obhospodařování, které vede v dlouhodo-
bém horizontu k zániku polního mokřadu (Načeratice, 2011).
Fig. 72. Another of the possible threats, which can lead to the destruction of the wetland, is the ab-
sence of management (Načeratice, 2011).
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SUMMARY
The main part of the research of wetlands on arable land in the Znojmo region took place in 2009–
2011. The years 2009 and 2010 were extraordinary precipitation-rich. 

This habitat often occurs in lowland basins and depressions, but it can also appear on slopes. 
These types of wetlands develop in years with extraordinary high amounts of precipitation. Regular 
ploughing in years with low precipitation is another important factor enabling the establishment and 
maintenance of these kinds of wetlands. Our study area is remarkable for the high diversity of natu-
ral conditions (climate, geological composition, soils), which is reflected in diversity of wetlands on
arable land and their biota. Species of this habitat are characterized by high seed production, which 
retain a long germinability. The seeds wait in the soil seed bank until the conditions are suitable for 
germination.

Species of vascular plants growing in these types of wetlands in the Znojmo region can be divi-
ded into three groups. The first group includes annual and perennial sub-halophilous species (e.g.
Carex distans, C. secalina, Juncus ranarius, Veronica scardica) occurring frequently in areas of 
former salt marshes. The second group includes species typical of exposed shorelines and bottoms 
of ponds and other water bodies (e. g. Cyperus fuscus, Limosella aquatica, Veronica catenata). The 
third group consists of weeds and other species that occur in habitats near to wetlands on arable 
land, but those were not given as much attention. The Znojmo region is recently the main area of 
occurrence of Juncus sphaerocarpus and Veronica scardica in the Czech Republic, with the majori-
ty of their populations in wetlands on arable land. Additionally, occurrences of several other speci-
es, e. g. Cerastium dubium and Lythrum hyssopifolia, are confined to wetlands on arable land in the
Znojmo region as well as in other parts of the Czech Republic.

Obr. 73. Zobrazení všech zkoumaných polních mokřadů Znojemska. Polní mokřady, na kterých se 
našel některý ze zájmových druhů, jsou vyznačeny oranžově.
Fig. 73. Distribution of all studied wetlands on arable land in Znojmo region. The localities with the 
occurrence of some species of interest are displayed in orange colour.
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This type of habitat in agricultural landscapes represents a very valuable refuge for biota. Some 
plants, such as Cerastium dubium and Veronica scardica are currently known in the studied area 
only from this habitat.

A total of 243 wetlands were documented in the study area during field research. Some of the 32
studied vascular plant species grew in 167 of these wetlands. During the research we found 40 spe-
cies listed on the national Red List (GRULICH 2012), 7 of which are specially protected by the Czech 
government (Tab I).

To preserve wetlands on arable land, blocking of succession and maintenance of a favourable
water regime is necessary. The most appropriate management seems to be common agricultural use 
in the years with usual amounts of precipitation. In the years with high precipitation, the area of 
wetland should be kept for one or two growing seasons without agrotechnical interventions.
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