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Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
as. Asociace 
EVL evropsky významná lokalita 
MZCHÚ malé zvláště chráněné území 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR 
podsv. Podsvaz 
PP přírodní památka 
sp. species, taxon určený na úroveň rodu 
subsp. subspécie, poddruh 
sv. svaz 
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A. Úvod 
Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Mokřad pod 

Terezínskou pevností byl zpracován na základě objednávky Ústeckého kraje. 
Cílem inventarizačního průzkumu bylo pořídit co možná nejúplnější druhový soupis 

cévnatých rostlin s údajem o jejich početnosti, zhodnotit aktuální stav vegetace, zaměřit 
významné (vzácné a zvláště chráněné) druhy rostlin, určit, resp. odhadnout jejich početnost, 
popsat biotopy a jejich ohrožení v lokalitě. Dílčím cílem bylo formulovat doporučení 
k monitoringu a managementu lokality. 

B. Poloha a administrativn ě správní údaje  
Evropsky významná lokalita Mokřad pod Terezínskou pevností se nachází asi 0,5 km 

východně od Terezína. 

Situační zákres polohy lokality je uveden na obr. 1. 
Kraj:  Ústecký (CZ042) 
Okres: Litoměřice (CZ0424) 
Obec s rozšířenou působností: Litoměřice (4205) 
Obec s pověřeným obecným úřadem: Litoměřice (42051) 
Obec: Terezín (565717) 
Katastrální území: Terezín (766470) 
 
Obr. 1. Orientační umístění řešeného území 

 

 

Hranice zájmového území byla zvolena tak, aby odpovídala zákresu EVL Mokřad pod 
Terezínskou pevností, viz obr. 2. Rozloha lokality je cca 3,628 ha. 
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Obr. 2. Zákres EVL Mokřad pod Terezínskou pevností do základní mapy 

 

C. Přírodní pom ěry dot čeného území 

C. I. Geologie 
Podloží zájmového území je tvořeno fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty 

(CHÁB et al. 2007). 

C. II. Geomorfologie a reliéf 
Podle geomorfologického členění ČR (DEMEK et al. 2006) náleží zájmová oblast 

k provincii Česká vysočina, k soustavě Česká tabule, která je zde reprezentována 
podsoustavou Středočeská tabule, celkem Dolnooharská tabule, podcelkem Terezínská kotlina  
a okrskem Lovosická kotlina 

Lovosická kotlina je erozní sníženina (z části tektonicky podmíněná) při Labi před 
Českým středohořím a při dolní Ohři, vytvořená v turonských až koniackých slínovcích, 
vápnitých jílovcích a méně písčitých slínovcích, většinou s pokryvy kvartérních štěrkopísků, 
povodňových hlín a navátých písků. Lovosická kotlina se vyznačuje akumulačním reliéfem 
středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras, údolních niv, přesypů a pokryvů 
navátých písků (DEMEK et al. 2006).  

C. III. Pedologické pom ěry 
Hlavním půdním typem zájmového území jsou fluvizemě modální (TOMÁŠEK 2007).  
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C. IV. Klima oblasti 
Hodnocené území patří dle Quitta (TOLAZS et al. 2007) do teplé, srážkově chudé 

oblasti. Vybrané klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1. Vybrané klimatické charakteristiky (TOLAZS et al. 2007) 
Charakteristika Hodnota 
Průměrná roční teplota 8 - 9oC 

Průměrná sezónní teplota – léto 16 - 17 oC 

Průměrná sezónní teplota – zima 0 - 1 oC 

Průměrná teplota v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 14 - 15 oC 

Průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm 

Průměrný úhrn srážek v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 300 - 315 mm 

Průměrná doba trvání průměrné denní teploty 10oC a více 160 - 170 dnů 

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 30 - 40 dnů 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 - 80% 

C. V. Biogeografická situace 
Podle biogeografického členění ČR (CULEK 1996) je řešené území součástí Úštěckého 

bioregionu. 
Bioregion je malý, ale velmi vyhraněný. Je tvořen tabulí vápnitých pískovců, 

rozčleněnou údolími, západní část tvoří úpatní povrchy Českého středohoří na slínech. 
Bioregion je význačný teplomilnou biotou 1. (dubového) až 3. (dubovo-bukového) 
vegetačního stupně, specifické jsou teplomilné doubravy s borovicí (CULEK 1996).  

Řešené území leží v termofytiku ve fytogeografickém podokresu 5a – Dolní Poohří 
(SKALICKÝ 1988).   

Mapa potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ 2001) předpokládá v přímo 
v lokalitě topolovou doubravu (Querco-Populetum) místy v komplexu s jilmovou doubravou 
(Querco-Ulmetum), v okolí pak černýšovou dubohabřinu (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 
a lipovou doubravu (Tilio-Betuletum).  

Fauna bioregionu je běžnou faunou kulturní krajiny hercynského původu. Na torzech 
stepních lad přežívají zbytky středočeské teplomilné fauny. Mezi významné druhy patří zmije 
obecná (Vipera berus) a kobylka Pholidoptera aptera bohemica. (CULEK 1996).  

D. Použitá metodika 
Pro vypracování botanického inventarizačního průzkumu byly respektovány zásady 

z metodických materiálů „Inventarizace cévnatých rostlin“ (KUČERA et TICHÝ 2004) a 
„Inventarizace rostlinných společenstev“ (KOLBEK et al. 2004). 

Botanický inventarizační průzkum lokality probíhal od konce června do září 2010, 
nebyl tedy zachycen jarní aspekt. Lokalita byla navštívena celkem 4 krát. 

D. I. Inventarizace cévnatých rostlin 
Zájmové území vzhledem k jeho malé rozloze a vcelku uniformní biotě nebylo členěno 

na dílčí lokality, nebyly vymezovány bloky s podrobnou floristickou inventarizací. Podrobný 
druhový soupis byl pořízen pro celou lokalitu, viz tabulka 6. Průzkum byl prováděn volnou 
pochůzkou v terénu, trasy pochůzek byly nahodilé.  
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České i vědecké názvosloví zjištěných druhů je uvedeno podle publikace „Klíč ke 
květeně České republiky“ (KUBÁT 2002). U jednotlivých nálezů je v tabulce uveden stupeň 
ohrožení a ochrany podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 
(PROCHÁZKA 2001) a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. U každého druhu je uvedena 
početnost podle pětičetné stupnice Braun - Blanquetovy (MORAVEC et al. 1994), viz 
tabulka 2. Mezi jednotlivými stupni mohou být přechody. 

Tab. 2. Stupnice početnosti druhu podle Braun - Blanqueta 
5 druh velmi hojný 
4 druh hojný 

3 druh méně četný 

2 výskyt roztroušený 

1 ojedinělý výskyt 

 
Populace vzácnějších druhů jsou obvykle co možná nejpřesněji kvantifikovány 

s uvedením základní jednotky populace (trs, prýt, exemplář – jedinec, rameta, polykormon, 
keřík apod.), u takto přesněji stanovené početnosti, která je v tabulce uvedena v závorce, není 
uvedena početnost podle Braun - Blanqueta. 

Vzácnější či jinak zajímavé nálezy bývají zaměřeny pomocí GPS a přeneseny na 
mapový podklad pomocí programu ArcGis, viz příloha II . 

D. II. Inventarizace rostlinných spole čenstev 
Inventarizace rostlinných společenstev byla provedena běžným fytocenologickým 

snímkováním vegetace (MORAVEC et al. 1994). Fytocenologicky snímkována byla pouze 
přirozená a přírodní vegetace. Ruderální vegetace byla klasifikována na úrovni biotopů (sensu 
CHYTRÝ et al. 2001). 

Vegetační snímky byly zapisovány v databázovém programu TURBOVEG 
(HENNEKENS et SCHAMINEE 2001), tabulkové exporty snímků jsou v příloze I.  

V záhlaví fytocenologických snímků jsou uvedeny tyto údaje: terénní číslo snímku, 
koordináty, expozice (orientace), sklon, nadmořská výška, plocha snímku, datum zápisu, 
pokryvnost jednotlivých vegetačních pater. 

Pokryvnost jednotlivých taxonů ve vegetačních patrech byla odhadnuta pomocí 
rozšířené devítičlenné stupnice podle Braun – Blanquetovy (tabulka 3). 

Tab. 3. Devítičlenná kombinovaná stupnice Braun - Blanquetova 
r (rarus) 1 až 2 jedinci s nepatrnou pokryvností 

+ pokryvnost pod 1 % nebo hojný druh s malou pokryvností 
1 pokryvnost 1 až 5 % 

2m pokryvnost kolem 5 % 
2a pokryvnost 6 až 15 % 
2b pokryvnost 16 až 25 % 
3 pokryvnost 26 až 50 % 
4 pokryvnost 51 až 75 % 
5 pokryvnost 76 až 100 % 

  
V případě, že určitý druh dosahoval hraniční pokryvnosti mezi dvěma stupni, byla 

uvedena vyšší z obou hodnot. 
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Přehled zjištěných fytocenologických jednotek je uveden s rozlišením na úroveň 
asociací fytocenologického klasifikačního systému (tam, kde to bylo jednoznačné) nebo na 
úroveň vyšší syntaxonů (většinou upřednostňujeme klasifikaci na úroveň svazu), viz tabulka 
8. Nomenklatura syntaxonů je podle MORAVCE et al. (1995). 

D. II. 1 Analýza fytocenologických dat 
Data byla po zapsání v Turbovegu analyzována v programu JUICE 6.5 (TICHÝ 2002). 

Nomenklatura druhů ve snímcích byla sjednocena podle textového souboru Kubat9.txt, který 
je v programu k dispozici. Prvním krokem bylo provedení počítačové expertní analýzy, která 
automaticky identifikovala vegetační jednotky. Počítačový expertní systém vychází z metody 
Cocktail (BRUELHEIDE 2000), která vytváří explicitní definice vegetačních jednotek, 
jejichž pomoc lze každý fytocenologický snímek k těmto jednotkám jednoznačně přiřadit, 
nebo nepřiřadit.  

Přehled zjištěných vegetačních jednotek je uveden s rozlišením na úroveň asociací 
fytocenologického klasifikačního systému (tam, kde to bylo jednoznačné) nebo na úroveň 
vyšších syntaxonů (většinou upřednostňujeme klasifikaci na úrovni svazu), viz tabulka 7. 
Nomenklatura syntaxonů je podle MORAVCE et al. (1995). 

D. II. 2. Mapa recentní vegetace 
Četnost a pokryvnost rostlinných společenstev v lokalitě je graficky vyjádřena v mapě 

aktuální vegetace, viz příloha II . Nomenklatura vegetačních jednotek je podle MORAVCE et 
al. (1995), nepřírodní vegetace je označena příslušným kódem nepřírodního biotopu 
(CHYTRÝ et al. 2001). 

D. II. 3 Zhodnocení aktuálního stavu vegetace 
Hodnocen byl aktuální stav společenstva, který vyjadřuje hlavně současnou strukturu  

a složení společenstva, nakolik je rostlinné společenstvo svým složením typické pro daný 
biotop a geografickou polohu v rámci svého areálu (příp. zda a jak se jeho současná podoba 
liší od přirozené vegetace).  

Tab. 4. Stupnice hodnocení aktuálního stavu společenstva (podle Kolbeka et al. 2004) 
Stupeň Charakteristika společenstva 

A 
Zachovalé společenstvo, dobře odpovídající fytocenologické definici či popisu v katalogu biotopů; 
značný význam pro ochranu přírody; zanedbatelný výskyt nepůvodních či expanzivních druhů; není 
pozorován nepříznivý zdravotní stav.  

B 
Reprezentativnost společenstva může být mírně snížena např. absencí některých diagnostických 
druhů, nebo jsou naopak hojněji přítomny druhy indikující jiné fytocenologické jednotky, ne však 
druhy invazní či expanzivní; zdravotní stav je dobrý. 

C 
Společenstvo je oproti fytocenologické definici značně ochuzené, chybí druhy citlivé na narušení 
stanovištních podmínek; časté jsou cenoticky cizí taxony, vyskytují se nežádoucí druhy; stále jsou 
však dostatečně zastoupeny významné indikační druhy.  

D 
Společenstvo je značně druhově ochuzeno, do velké míry přeměněno nebo degradováno; chybí 
podstatná část indikačních druhů, významná účast nežádoucích druhů, odvozeno; stav je značně 
vzdálený přírodnímu stavu.  



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Mokřad pod Terezínskou pevností 

 

 

10 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

E 
Společenstvo patří k jednotkám zcela podmíněným člověkem, bez praktického významu pro ochranu 
přírody (vegetace sídel, ruderální vegetace, zemědělské či lesnické kultury, jiná společenstva 
nepůvodních druhů…). 

D. II. 4 Perspektiva vývoje spole čenstva 
Další sledovanou charakteristikou stavu společenstva je perspektiva vývoje 

společenstva. Tímto údajem byly hrubě kvantifikovány tendence ke zhoršování či zlepšování 
aktuální situace a pozorovatelné náznaky možného šíření nebo naopak ústupu vegetační 
jednotky na lokalitě.  

Tab. 5. Stupnice perspektivy vývoje společenstva (podle Kolbeka et al. 2004) 

Stupeň Předpokládaný vývoj (a příklady možných příčin) 

          – – Společenstvo jeví známky prudkého zhoršování zdravotního stavu, degradace nebo rychlého 
ústupu (převratné změny managementu a stanovištních podmínek apod.). 

– Společenstvo jeví známky pomalejšího ústupu (sukcesní pochody ústící ve změnu vegetace, 
pozvolná expanze nežádoucích druhů). 

0 Společenstvo je časově i prostorově relativně stabilní, nejeví známky sukcesních změn, ústupu 
či šíření (klimax, vhodně uplatňovaný udržovací management). 

+ Společenstvo má tendenci k zlepšování svého stavu či mírnému šíření na lokalitě (ustávání 
dlouhodobých rušivých vlivů, např. znečištění ovzduší či vody). 

+ + U společenstva se předpokládá výrazné zlepšení stavu nebo rychlé prostorové šíření na lokalitě 
(expanzivní typy vegetace, vrcholící sukcesní pochody po disturbanci). 

E. Výsledky 

E. I. Inventarizace cévnatých rostlin 
Tab. 6. Výčet zjištěných taxonů vyšších rostlin s údajem o jejich početnosti 
Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha   
2 

Agrostis capillaris psineček obecný   
2 

Achillea millefolium řebříček obecný   
2 

Allium scorodoprasum česnek ořešec   
2 

Alopecurus pratensis psárka luční   
3 

Angelica sylvestris děhel lesní   
2 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní   
2 

Arctium lappa lopuch větší   
2 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený   
3 

Barbarea vulgaris barborka obecná   
2 

Betula pendula bříza bělokorá   
2 

Bromus hordeaceus sveřep měkký   
2 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní   
3 

Caltha palustris blatouch bahenní   
2 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Calystegia sepium opletník plotní   
2 

Campanula patula zvonek rozkladitý   
2 

Carex acuta ostřice štíhlá   
4 

Carex pendula ostřice převislá C4a 
 

(7 rostlin) 

Carex riparia ostřice pobřežní C4a 
 

2 

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá   
1 

Crepis biennis škarda dvouletá   
2 

Dactylis glomerata srha laločnatá   
3 

Elytrigia repens pýr plazivý   
2 

Festuca pratensis kostřava luční   
3 

Festuca rubra Kostřava červená   
3 

Filipendula ulmaria tužebník jilmový   
2 

Frangula alnus krušina olšová   
2 

Galium palustre svízel bahenní   
2 

Galium mollugo svízel povázka   
2 

Galium aparine svízel přítula   
2 

Geranium pratense kakost luční   
2 

Geum urbanum kuklík městský   
2 

Glyceria maxima zblochan vodní   
5 

Holcus lanatus medyněk vlnatý   
2 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná   
2 

Humulus lupulus chmel otáčivý   
2 

Iris pseudacorus kosatec žlutý   
2 

Knautia arvensis chrastavec rolní   
2 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá   
2 

Larix decidua modřín opadavý   
1 

Lathyrus pratensis hrachor luční   
2 

Lemna minor okřehek menší   
3 

Leucanthemum vulgare kopretina luční   
2 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý   
2 

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční   
2 

Lysimachia nummularia vrbina penízková   
2 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná   
4 

Lythrum salicaria kyprej vrbice   
3 

Malva sylvestris sléz lesní   
2 

Myosotis sylvestris pomněnka bahenní   
1 

Oxalis acetosella šťavel kyselý   
2 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá   
3 

Phragmites australis rákos obecný   
3 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Picea abies smrk ztepilý   
1 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý   
2 

Plantago major jitrocel větší   
2 

Poa palustris lipnice bahenní   
2 

Poa pratensis lipnice luční   
2 

Populus tremula topol osika   
2 

Potentilla anserina mochna husí   
2 

Potentilla reptans mochna plazivá   
2 

Prunus padus střemcha obecná   
2 

Quercus petraea dub zimní   
1 

Ranunculus acris pryskyřník prudký   
2 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý   
2 

Rosa canina růže šípková   
1 

Rubus spec. ostružiník    
2 

Rumex acetosa šťovík kyselý   
2 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý   
2 

Salix cinerea vrba popelavá   
2 

Salix fragilis vrba křehká   
2 

Salix pentandra vrba pětimužná   
2 

Salix viminalis vrba košíkářská   
2 

Sanguisorba officinalis krvavec toten   
2 

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí   
1 

Stachys palustris čistec bahenní   
2 

Symphytum officinale kostival lékařský   
2 

Taraxacum sp. smetanka   
2 

Tanacetum vulgare vratič obecný   
1 

Thalictrum aquilegiifolium žluťucha orlíčkolistá   
2 

Thalictrum flavum žluťucha žlutá C2 §2 2 

Trifolium pretense jetel luční   
2 

Trifolium repens jetel plazivý   
2 

Typha angustifolia orobinec úzkolistý   
2 

Typha latifolia orobinec širokolistý   
1 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá   
2 

Valeriana officinalis kozlík lékařský   
2 

Vicia cracca vikev ptačí   
2 

Legenda: 
ČS - stupeň ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001): 
C1 - druhy kriticky ohrožené; 
C2 - druhy silně ohrožené; 
C3 - druhy ohrožené; 
C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené; 
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C4b - vzácnější taxony vyžadující další pozornost - dosud nedostatečně prostudované. 
 
§ - stupeň ochrany podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: 
§1 - druhy chráněné v kategorii kriticky ohrožených organizmů; 
§2 - druhy chráněné v kategorii silně ohrožených organizmů; 
§3 - druhy chráněné v kategorii ohrožených organizmů. 
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E. II. Inventarizace rostlinných spole čenstev 
Tab. 7. Přehled a hodnocení zjištěných společenstev 
Třída Řád Svaz Podsvaz Asociace Biotop1 Rozloha 

(ha)2 
Podíl 
na 
vegetaci 
lokality 
(%) 

Zhodnocení 
aktuálního 
stavu3 

Perspektiva 
vývoje 
společenstva3 

Ohrožení v lokalitě 

PHRAGMITO-
MAGNOCARIC
ETEA 

PHRAGMITETAL
IA 

Phragmition 
australis 

- nerozlišeno M1.1 0,842 21,9 C + - 

MAGNOCARICE
TALIA 

Caricion 
gracilis 

- Phalaridetu
m 
arundinace
ae 

M1.7 0,379 9,9 C - Absence záplav, 
vodohospodářské úpravy, 
eutrofizace, zarůstání. 

MOLINIO-
ARRHENATHE
RETEA 

MOLINIETALIA Calthion  Filipendule
nion 

Lysimachio 
vulgaris-
Filipendulet
um 

T1.6 0,097 2,5 B-C - Zarůstání dřevinami, 
potenciálně i zamezení 
pravidelným záplavám 
území. 

Veronico 
longifoliae-
Lysimachion 

- nerozlišeno T1.84 1,332 34,6 C - Vodohospodářské úpravy 
území, pokles hladiny 
spodní vody, zamezení 
pravidelným záplavám, 
ponechání ladem, šíření 
neofytů a ruderálních 
bylin. 

ARRHENATHER
ETALIA 

Arrhenatherion 
elatioris 

- nerozlišeno T1.1, 
přechody 
k T1.4 

0,375 9,8 C - Ruderalizace, zarůstání a 
sukcese v důsledku 
absence vhodného 
obhospodařování. 
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Třída Řád Svaz Podsvaz Asociace Biotop1 Rozloha 
(ha)2 

Podíl 
na 
vegetaci 
lokality 
(%) 

Zhodnocení 
aktuálního 
stavu3 

Perspektiva 
vývoje 
společenstva3 

Ohrožení v lokalitě 

ALNETEA 
GLUTINOSAE 

SALICETALIA 
AURITAE 

Salicion 
cinereae 

- nerozlišeno K1 0,820 21,3 C + - 

1 - Podle katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al., 2001) 
2 - 2D projekce 
3- viz tabulky 4 a 5 
4 - problematická klasifikace, viz kapitola „Recentní vegetace lokality“ 
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F. Shrnutí a interpretace výsledk ů, diskuse 

F. I. Květena lokality 
Květena EVL Mokřad pod Terezínskou pevností má celkem 88 taxonů cévnatých 

rostlin. Z toho počtu jsou 3 druhy uvedeny v červeném seznamu (PROCHÁZKA 2001). 1 
druh seznam řadí mezi ohrožené druhy (C2), 2 druhy jsou evidovány v kategorii „druhy 
vzácnější, avšak méně ohrožené“ (C4a).  Pouze 1 druh je zvláště chráněn podle vyhl. MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii silně ohrožených organizmů (§2). 

I přes pečlivost provádění průzkumu, není druhový soupis lokality úplný, počet 
zjištěných druhů je ovlivněn délkou průzkumu a obdobím, kdy byl prováděn (chybí jarní 
aspekt), i tak však je zřejmé, že lokalita je spíše druhově chudší s malým zastoupením 
vzácných druhů. Za zmínku stojí výskyt silně ohrožené žluťuchy žluté (Thalictrum flavum). 

Komentáře k výskytu vzácných a zvláště chráněných druhů, jejich stanovištní nároky, 
ohrožení v lokalitě, chorologický kontext jejich výskytu v místě jsou v tabulce 8. 
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Tab. 8. Komentáře k výskytu vzácných a zvláště chráněných druhů, jejich ohrožení a ochrana, stanovištní nároky, abundance, ohrožení v lokalitě, 
chronologický kontext jejich výskytu v místě 

Druhy pr ůzkumem prokázané 
Vědecký název §2 ČS1 Biotop Početnost populace 

v lokalit ě, 
charakteristika 
výskytu 

Souřadnice výskytu3 Ohrožení v lokalitě Vývoj stavu populace v 
lokalit ě Zeměpisná 

šířka 
Zeměpisná 
délka 

Thalictrum flavum §2 C2 Zaplavované 
louky. 

Roztroušeně, 
relativně však 
hojně. 

  Vodohospodářské 
úpravy území, pokles 
hladiny spodní vody, 
zamezení pravidelným 
záplavám. 

Výskyt lokalitě uvádí 
Novák (in verb.) asi 
v roce 2005, starší údaje 
nejsou k dispozici. 
OSVAČILOVÁ (1997) 
výskyt v dolním Poohří 
neuvádí. 

Druhy nenalezené 
Pseudolysimachion 
maritimum 

 C3 Vlhké 
aluviální 
louky, 
pobřežní 
houštiny, 
okraje lužních 
lesů. 

Neznámá    Výskyt lokalitě uvádí 
Novák (in verb.) asi 
v roce 2005. Nově 
výskyt nepotvrzen. 

1 - stupeň ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001): 
C1 - druhy kriticky ohrožené; 
C2 - druhy silně ohrožené; 
C3 - druhy ohrožené; 

 
2 - stupeň ochrany podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: 

§1 - druhy chráněné v kategorii kriticky ohrožených organizmů; 
§2 - druhy chráněné v kategorii silně ohrožených organizmů; 
§3 - druhy chráněné v kategorii ohrožených organizmů 

 
3 - jen pro druhy s nízkou abundancí 
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F. II. Recentní vegetace lokality 
PHRAGMITION AUSTRALIS – porosty rákosin se na lokalitě vyskytují 

v severovýchodní části lokality. Společenstvo je druhově chudé. Jedná se o strukturně 
jednoduchou vegetaci s převahou mohutných bahenních trav. V hustě zapojeném porostu, 
tvořeném převážně rákosem obecným (Phragmites australis) a dvěma druhy orobince (Typha 
angustifolia a Typha latifolia), je nižší bylinné patro tvořeno pouze druhy s nízkou 
pokryvností (např. Calystegia sepium).   

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop M1.1 – 
rákosiny eutrofních stojatých vod. Ze specifických druhů biotopu (sensu FILIPOV et al. 
2008) zde roste Phragmites australis, Typha angustifolia a T. latifolia, druhové složení je 
nepříznivé.  

Z diagnostických druhů svazu (MORAVEC 2005) byly zjištěny:  Calystegia sepium, 
Iris pseudacorus, Typha angustifolia, T. latifolia, Stachys palustris, Galium palustre. 

Společenstvo má charakter terestrických rákosin bez kontaktu s vodním prostředím. 
Vegetace rákosin není v lokalitě ohrožena, spíše je v případě absence managementu 
očekávána její expanze na úkor jiných biotopů. 

 
CARICION GRACILIS – vegetace vysokých ostřic vázána na podmáčená místa 

lokality opět bez přímého kontaktu na otevřené vodní plochy. Ve vegetaci mají významnou 
pokryvnost Carex acuta, C. vesicaria, Iris pseudacorus, Phalaris arundinacea či Poa 
palustris. Expertní systém zařadil vegetaci (snímky č. 1, 2 a 3, viz příloha I) do asociace 
Phalaridetum arundinaceae. Z diagnostických druhů svazu (MORAVEC 2005) byly zjištěny: 
Carex acuta, C. riparia, C. vesicaria, Phalaris arundinacea, Poa palustris.  

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop M1.7 – 
vegetace vysokých ostřic. Specifickými druhy biotopu jsou (FILIPOV et al. 2008): Iris 
pseudacorus, Thalictrum flavum. Druhové složení biotopu je méně příznivé. 

Vegetace je degradována eutrofizací (expanze Carex acuta, C. vesicaria, Phalaris 
arundinacea, Phragmites australis). Lokalita již částečně zarůstá dřevinami. Biotop je 
ohrožen vodohospodářskými úpravami v okolí Labe (zamezení pravidelným záplavám, pokles 
hladiny spodní vody, odvodňování), zarůstáním a postupující eutrofizací. 

 
CALTHION  – Jedná se o zapojený porost širokolistých bylin vyššího vzrůstu (podsv. 

Filipendulenion), především Filipendula ulmaria a Lysimachia vulgaris. Expertní systém 
vegetaci (snímky 6 a 7, viz příloha I) zařadil do asociace Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. 
Diagnostickými druhy tohoto společenstva jsou Alopecurus pratensis, Caltha palustris, 
Filipendula ulmaria a Lysimachia vulgaris.  Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je 
vegetace klasifikovatelná jako biotop T1.6 – vlhká tužebníková lada. Ze specifických druhů 
biotopu (sensu FILIPOV et al. 2008) zde roste: Galium palustre, Lythrum salicaria, 
Valeriana officinalis. Druhové složení biotopu je méně příznivé. 

 
SALICION CINEREAE – Vegetace se vyskytuje ve střední části lokality a je 

zastoupena vzrostlými vrbami o rozloze max. několika desítek m2. Z diagnostických druhů 
svazu (MORAVEC 2005) byly zjištěny:  Frangula alnus, Galium palustre, Phragmites 
australis a Salix cinerea.  
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Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop K1 – 
mokřadní vrbiny. Ze specifických druhů biotopu (sensu FILIPOV et al. 2008) zde roste: 
Frangula alnus, Salix cinerea, S. pentandra. Druhové složení je méně příznivé. Biotop není 
v lokalitě ohrožen, spíše je v případě absence managementu očekáváno jeho rozšiřování na 
úkor jiných biotopů. 

 
ARRHENATHERION ELATIORIS – degradované a nevyhraněné společenstvo 

v západní části lokality s dominantním Arrhenatherum elatius a Alopecurus pratensis. 
Vegetace vykazuje významnou přechodovost k vegetaci aluviálních luk sv. Alopecurion 
pratensis. 

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T1.1 – 
mezofilní ovsíkové louky, s přechody k T1.4 - aluviální psárkové louky. Ze specifických 
druhů biotopu T1.1 (sensu FILIPOV et al. 2008) zde roste např. Bromus hordeaceus, 
Campanula patula, druhové složení je méně příznivé.  

Z diagnostických druhů svazu Arrhenatherion elatioris (MORAVEC 2005) byly 
zjištěny:  Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Bromus hordeaceus, Campanula 
patula či Dactylis glomerata. 

Společenstvo je druhově chudé, bez vhodného obhospodařování. 
 
VERONICO LONGIFOLIAE-LYSIMACHION – jde v podstatě o degradační stádium 

mokřadní vegetace vysokých ostřic na ne zcela zamokřených místech, kdy převládnou 
mohutné dvouděložné byliny nad jednoděložnými. Klasifikace společenstva je nejednoznačná 
až sporná, jsou zřetelné přechody jak k vegetaci sv. Magnocaricion elatae, ev. Caricion 
gracilis, tak i k vegetaci sv. Calthion či sv. Alopecurion. V lokalitě se jedná o plně zapojenou 
vegetaci s vysokou pokryvností Alopecurus pratensis, Carex acuta, Glyceria maxima. 
Z mohutných širokolistých bylin jsou zastoupeny Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris a 
Thalictrum flavum. V nižším porostním patře se s nízkou pokryvností vyskytuje Lysimachia 
nummularia a Ranunculus repens. I zde se začíná šířit Phalaris arundinacea, jako zřetelný 
indikátor degradace. V mapě recentní vegetace (příloha II) je znázorněna v mozaice s vegetací 
sv. Caricion gracilis. Z diagnostických druhů svazu (MORAVEC 2005) byly zjištěny:  
Filipendula ulmaria, Lathyrus pratensis, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Thalictrum 
flavum a Valeriana officinalis.  

Biotopově lze zařadit vegetaci do biotopu T1.8 – Kontinentální vysokobylinná 
vegetace, jedná se však o nevyhraněný, přechodový a degradovaný biotop, jehož klasifikace 
je víceméně pochybná. Ze specifických druhů biotopu (sensu FILIPOV et al. 2008) zde roste 
jen Thalictrum flavum. Druhové složení je méně příznivé. 

Degradace společenstva je důsledkem eutrofizace i měnících se hydrologických 
podmínek. Je diskutabilní, nakolik jsou negativní změny ve společenstvu reverzibilní. 

G. Návrh monitoringu vegetace v lokalit ě 
K monitoringu vegetace lze doporučit založení 1 trvalé monitorovací plochy, kde by 

bylo v pravidelných intervalech 1x za 5 i více let prováděno fytocenologické snímkování. Lze 
doporučit užití metody AOPK ČR používané k monitoringu biotopů (HÉDL et LUSTYK 
2006, případně aktuálnější verze). 
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H. Doporu čená managementová opat ření 
Případnou managementové zásahy směřovat do biotopu T1.8 (kontinentální 

vysokobylinná vegetace). Velmi důležité opatření - povodňování (řízené) porostů je patrně jen 
obtížně realizovatelné, důležitým zásahem je kosení porostů v intervalu cca jednou za 2 až 3 
roky a systematická likvidace invazně se šířících neofytů. Management bude podrobněji řešen 
v rámci připravovaného plánu péče o lokalitu. 

I. Závěr 
1) Květena EVL Mokřad pod Terezínskou pevností má celkem 88 taxonů cévnatých 

rostlin. Z toho počtu jsou 3 druhy uvedeny v červeném seznamu (PROCHÁZKA 2001). 1 
druh seznam řadí mezi ohrožené druhy (C2), 2 druhy jsou evidovány v kategorii „druhy 
vzácnější, avšak méně ohrožené“ (C4a).  Pouze 1 druh je zvláště chráněn podle vyhl. MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii silně ohrožených organizmů (§2). 

2) I přes pečlivost provádění průzkumu, není druhový soupis lokality úplný, počet 
zjištěných druhů je ovlivněn délkou průzkumu a obdobím, kdy byl prováděn (chybí jarní 
aspekt), i tak však je zřejmé, že lokalita je spíše druhově chudší s malým zastoupením 
vzácných druhů. Za zmínku stojí jen výskyt silně ohrožené žluťuchy žluté (Thalictrum 
flavum). 

Následující botanické inventarizační průzkumy (pokud bude důvod je provádět) 
doporučuji koncipovat jako celoroční (včetně jarního aspektu). 

3) Vegetace lokality má sice převážně přirozený přírodní charakter, je však do značné 
míry degradovaná, málo reprezentativní s méně příznivým druhovým složením. Předmět 
ochrany EVL - biotop T1.8 (kontinentální vysokobylinná vegetace) je společenstvo 
fytocenologicky nevyhraněné až z hlediska klasifikace sporné, s významnými projevy 
degradace. Je diskutabilní, nakolik jsou negativní změny ve společenstvu reverzibilní.  

4) Vegetace lokality je ohrožena zarůstáním, eutrofizací, změnou hydrologických 
poměrů (snižování hladiny spodní vody, opatření proti povodním a záplavám), ruderalizací 
(především invaze geograficky nepůvodních druhů).  
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• Karta EVL Mokřad pod Terezínskou pevností http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast =1805&akce=karta&id= 1000042924 
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Příloha I - Fytocenologické snímky 
Export z programu TURBOVEG 
 
Snímek 1 
Sv. Caricion gracilis, as. Phalaridetum arundinaceae 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                50.00 
Altitude (m)                    145 
Aspect (degrees)                 
Slope (degrees)                 0 
Cover total (%)                 90 
Cover herb layer (%)            90 
Longitude                           14.1650 
Latitude                                50.5183 

 
E1 

Alopecurus pratensis 

2

m 

Carex acuta 3 

Carex vesicaria 1 

Glyceria maxima 3 

Filipendula ulmaria + 

Iris pseudacorus r 

Lysimachia vulgaris 2b 

Lythrum salicaria + 

Phalaris arundinacea r 

Poa pratensis 

2

m 

Ranunculus repens + 

Symphytum officinale r 

Thalictrum flavum + 

Urtica dioica r 

Vicia cracca r 

 
Snímek 2 
Sv. Caricion gracilis, as. Phalaridetum arundinaceae 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                50.00 
Altitude (m)                    145 
Aspect (degrees)                 
Slope (degrees)                 0 
Cover total (%)                 100 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                           14.1656 
Latitude                                50.5180 
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E1  

Alopecurus pratensis 2b 

Carex acuta 3 

Carex vesicaria 1 

Carex pendula + 

Glyceria maxima 3 

Filipendula ulmaria r 

Lysimachia 

nummularia r 

Lysimachia vulgaris 3 

Lythrum salicaria r 

Phalaris arundinacea + 

Poa palustris + 

Poa pratensis 1 

Ranunculus repens r 

Stachys palustris r 
 

 

 
Snímek 3 
Sv. Caricion gracilis, as. Phalaridetum arundinaceae 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                50.00 
Altitude (m)                     145 
Aspect (degrees)                 
Slope (degrees)                 0 
Cover total (%)                 100 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                           14.1662 
Latitude                                50.5182 
 
E1 
Alopecurus pratensis 2b 

Carex acuta 3 

Carex vesicaria 1 

Carex riparia + 

Glyceria maxima 2b 

Filipendula ulmaria r 

Lysimachia vulgaris 2a 

Lythrum salicaria r 

Phalaris arundinacea 2a 

Poa palustris + 

Poa pratensis + 

Potentilla reptans r 



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Mokřad pod Terezínskou pevností 

 

 

25 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

Ranunculus repens r 

Symphytum officinale + 

Thalictrum flavum r 

 
 
Snímek 4 
Sv. Phragmition australis 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                25 
Altitude (m)                    145 
Aspect (degrees)                 
Slope (degrees)                 0 
Cover total (%)                 100 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                           14.1657 
Latitude                                50.5188 
 
E1 
Lythrum salicaria r 

Calystegia sepium + 

Lemna minor r 

Phragmites australis 4 

Typha angustifolia 1 

 
Snímek 5 
Sv. Phragmition australis 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                25.00 
Altitude (m)                    145 
Aspect (degrees)                 
Slope (degrees)                 0 
Cover total (%)                 100 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                           14.1666 
Latitude                                50.5189 
  
E1  

Calystegia sepium r 

Lythrum salicaria r 

Phragmites australis 4 

Typha angustifolia r 

Urtica dioica r 
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