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Příspěvek předkládá výsledky floristického průzkumu cévnatých rostlin NPR 
Bohdanečský rybník a rybník Matka a jejich porovnání s dostupnými historickými 
údaji. Během inventarizačního průzkumu v letech 1999 a 2000 bylo zjištěno 423 
taxonů rostlin, z toho 8 taxonů chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 22 taxonů 
ohrožených dle Červeného seznamu květeny ČSR (HOLUB, PROCHÁZKA, 
ČEŘOVSKÝ 1979), 44 taxonů ohrožených dle Červeného seznamu rostlin 
východních Čech (FALTYS 1995). Porovnáním s dřívějšími nálezy bylo potvrzeno 
273 taxonů PROCHÁZKY (1972) a 381 taxonů FALTYSE (1993).

1. Charakteristika území
Bohdanečský rybník a rybník Matka představují v současné době zlomek velkolepé 

soustavy 300 rybníků na Pardubicku založených počátkem 16. století. Nacházejí se na 
severozápadním okraji Lázní Bohdaneč a jsou napájeny Opatovickým kanálem. V roce 
1951 byly rybníky, přilehlé slatinné louky, bažinné olšiny a vrbiny vyhlášeny státní 
přírodní rezervací (SPR). V té době byly Bohdanečské rybníky považovány za jednu 
z nejvýznamnějších ornitologických lokalit zejména díky hojnému výskytu bahňáků. 
V lokalitě bylo zjištěno 250 druhů živočichů (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a 
350 druhů vyšších rostlin. V roce 1992 byla SPR převedena do kategorie NPR – národní 
přírodní rezervace (Příloha č. V vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Stávající chráněné 
území má výměru 248,86 ha a nachází se v nadmořské výšce 220 m n. m.         

Geomorfologicky území patří do Východočeské tabule, podcelku Pardubické kotliny 
(DEMEK 1987).

Podloží tvoří recentní hlinité až hlinitopísčité naplaveniny. V bezprostředním okolí se 
zachovaly relikty mladopleistocenních až holocenních vátých písků (např. při jihozápadní 
a severní zátoce Bohdanečského rybníka). Půdní poměry jsou ovlivňovány různou 
výškou hladiny podzemní vody pod půdním povrchem. Vytvořily se zde gleje (typický 
a pseudoglejový) a pseudogleje (typický a glejový), v okolí rybníků potom kambizem 
arenická (MACKOVČIN et al. 2001).
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Klimaticky leží Pardubicko v oblasti T2, charakterizované jako teplá s dlouhým, 
teplým, suchým létem a krátkou, mírně teplou, suchou zimou (QUITT 1971).

Fytogeograficky území náleží do oblasti termofytika, obvodu České termofytikum, 
okresu Východní Polabí a podokresu Pardubické Polabí (SKALICKÝ 1988).

2. Antropické vlivy
V době vyhlášení byla NPR velmi významnou ornitologicko-botanickou lokalitou. 

Vlivem nevhodného hospodaření a negativních zásahů se původní chráněný fenomén 
vytratil.

Ponechání Bohdanečských rybníků samovolnému vývoji, takřka bez zásahu člověka 
(s výjimkou chovu ryb), vedlo k postupnému zazemňování a následnou sukcesí k tvorbě 
kompaktních rákosin, popř. konečného stadia lužního lesa. 

Negativně byly ovlivněny i ochranářsky významné luční ekosystémy, které dnes v NPR 
prakticky chybí. Rekultivace luk a vybudování odvodňovacích kanálů vedlo k celkovému 
snížení hladiny spodní vody v okrajových zónách rybníka a k vysušení podstatné části 
rezervace. Později přestaly být louky obhospodařovány a došlo k intenzivnímu šíření 
rákosu a následné degradaci porostu, spojené se snížením druhové diverzity rostlin i 
živočichů a vymizení významných druhů. Původní slatinné louky se v NPR dochovaly 
ve zbytcích a jejich existence je podmíněna pravidelným sečením, odstraňováním náletu 
dřevin a zachováním stávajícího vodního režimu. 

K úplné devastaci došlo na části Polákova poloostrova a částečně i na přilehlých 
plochách v jižní až jihozápadní části pobřeží, kde byl do roku 1993 Státním rybářstvím 
Litomyšl provozován chov vodní drůbeže. V roce 1993 byl objekt bývalé odchovny kachen 
zlikvidován, sousední zruderalizované plochy byly rekultivovány a osety travní směsí 
(Markvartická směs). Ve dvou etapách byla smýcena alej nepůvodního topolu kanadského 
(v letech 1993, 1998). Rekultivované louky jsou pravidelně dvakrát ročně koseny. 

 S devastací a narušováním ploch přímo souvisí i ruderalizace, která je patrná 
především při hranici území v kontaktu s ornou půdou, intravilány obcí, zemědělskými 
objekty a komunikacemi. 

Dalším negativním zásahem byla introdukce geograficky a stanovištně nepůvodních 
dřevin (Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Pinus strobus, Alnus incana, Picea abies ad.) 
do lesních porostů.

V současné době je lokalita nejvíce ohrožena provozováním myslivosti, které probíhá 
zcela nešetrným způsobem. Na řadě míst v NPR jsou umístěna újediště, ze kterých se do 
okolí šíří nežádoucí alochtonní druhy rostlin, plísně apod.

Za účelem zvýšení druhové diverzity a obnovy přirozených biotopů jsou od roku 
1993 realizována managementová opatření (kosení lučních porostů a rákosin, likvidace 
náletových dřevin). V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé revitalizace (obnova rybníka 
Matka, vybudování tůní v SZ zátoce). Řízené zásahy v letech 1999 – 2000 a jejich vliv na 
změnu vegetace jsou popsány v následujícím příspěvku (ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ 2000).

 
3. Historie botanického průzkumu
Botanický průzkum území počíná na začátku 19. století. V té době botanizovali v okolí 

Bohdanče Presl a Opiz a některé jejich údaje by se mohly vztahovat na dnešní území 
rezervace. Pak nastává ve výzkumu delší pauza a soustavný výzkum je datován od konce 
19. a počátku 20. století. Podrobný průzkum okolí Bohdanče a přímo i Bohdanečského 
rybníka provedl písecký rodák, studující koncem 19. století reálku v Pardubicích – Václav 
Vodák. Své nálezy uveřejnil v časopise Vesmír v roce 1899 a v některých dalších pracích. 
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V dnešním území rezervace s jistotou sbíral např. Potamogeton lucens, Potamogeton 
gramineus, Alisma plantago – aquatica atd. (PROCHÁZKA 1972).

První podrobný průzkum lokality provedli bratři Jan a Emil Hadačovi, kteří odtud 
publikovali např. Ophioglossum vulgatum, Butomus umbellatus, Triglochin palustre, 
Schoenoplectus setaceus (syn. Isolepis setacea), Carex buxbaumii ssp. subulata (Carex 
buxbaumii agg.), Sagina nodosa, Batrachium divaricatum (syn. Batrachium circinatum), 
Polygala vulgaris subsp. oxyptera (syn. Polygala multicaulis), Hydrocotyle vulgaris, 
Serratula tinctoria, Orchis incarnata (syn. Dactylorhiza incarnata) a především 
nejvzácnější druh celé rezervace hlízovec Loeselův (Liparis loeselii). Některé údaje 
dřívějších autorů jsou doloženy sběry v herbáři Východočeského muzea v Pardubicích. 
Větší počet nových druhů pro území rezervace publikoval Fr. Procházka (PROCHÁZKA 
et SKLENÁŘ 1970). Byly to např. druhy: Carex buxbaumii subsp. hartmanii (Carex 
hartmanii), Comarum palustre, Potamogeton zizii, Potamogeton acutifolius, Potamogeton 
obtusifolius, Carex bohemica, Juncus compressus, Limosella aquatica, Pycreus flavescens, 
Cyperus fuscus (PROCHÁZKA 1972).

Fytocenologické zpracování pobřežních porostů v rezervaci provedl velmi podrobně 
Fr. Černohous (ČERNOHOUS 1968), který v lokalitě objevil další nové druhy jako Allium 
angulosum, Ranunculus lingua a nové lokality vzácných rostlin, např. Liparis loeselii, 
Menyanthes trifoliata, považované zde v důsledku provedení meliorace za vyhynulé. 
Mechorosty částečně zpracoval E. Froněk, jehož sběry jsou uloženy ve sbírce Kryptogam 
přírodovědeckého oddělení Východočeského muzea v Pardubicích (PROCHÁZKA 1972).

V 80. a 90. letech provedl několik terénních pochůzek V. Faltys (FALTYS 1993). Od 
roku 1999 probíhá v NPR soustavný botanický průzkum, jehož cílem je zachytit změny 
druhové diverzity v souvislosti s realizací managementových a revitalizačních opatření. 
Ve všech biotopech se provádí botanická inventarizace, v lučních a lesních biotopech 
fytocenologické snímkování.

4. Současný floristický průzkum
4.1 Metodika
Botanická inventarizace byla provedena ve vybraných 43 lokalitách v letech 1999 

(část vegetační sezóny) a 2000. Přehled lokalit a jejich mapový zákres je uveden v tab.1 
a na obr. 1. Sledovány byly pouze cévnaté rostliny. Nižší rostliny a mechorosty budou 
předmětem dalších průzkumů. Zaznamenány byly pouze řasa parožnatka (Chara fragilis), 
játrovka trhutka plovoucí (Riccia fluitans) a rašeliník (Sphagnum sp.). K determinaci druhů 
bylo použito 5 dílů Květeny ČR (HEJNÝ et SLAVÍK 1988, 1990, 1992, SLAVÍK 1995, 
1997), Nové květeny DOSTÁLA (1989) a ROTHMALER et al. (1988). Nomenklatura 
taxonů byla sjednocena podle seznamu Botanického ústavu AV ČR (CHRTEK et al. 1998). 
Názvy taxonů Taraxacum officinale, Rubus fruticosus, Populus italica, Mentha arvensis 
ssp. austriaca, Carex x alsatica, Cirsium x hybridum, Cirsium x tataricum jsou uvedeny 
podle DOSTÁLA (1989). 

Obtížně determinovatelné taxony a někteří jedinci byli zaznamenáni na úrovni species 
(Arctium sp., Callitriche sp., Crataegus sp., Epilobium sp., Galeopsis sp., Rosa sp.). 
Některé taxony byly hodnoceny na úrovni agregátů (Agrostis canina, Agrostis stolonifera, 
Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Alisma plantago-aquatica, Anthoxanthum 
odoratum, Artemisia vulgaris, Batrachium aquatile, Brachypodium pinnatum, Callitriche 
palustris, Cardamine pratensis, Carex canescens, Carex nigra, Carex vulpina, Dactylis 
glomerata, Eleocharis palustris, Erophila verna, Festuca ovina, Festuca pratensis, Festuca 
rubra, Galium aparine, Galium boreale, Galium mollugo, Galium palustre, Geranium 
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Obr. 1: Zákres jednotlivých lokalit a míst výskytu chráněných druhů v NPR Bohdanečský 
rybník a rybník Matka (přehled lokalit viz tab. 1).
Fig. 1:  Drawing each locality and the site of the occurrence of the protected species in the nature 
reserve Bohdanečský rybník a rybník Matka (survey of the localities in the table 1.). 
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Tab. 1: Přehled lokalit (mapový zákres na obr.1).
Tab. 1: Survey of the localities. 

 
1. Bohdanečský rybník – vodní plocha, přítoky – ppč. 921 č., 1780, 1785, 1788
2. Břehové porosty Bohdanečského rybníka, včetně zazemněných částí (ppč. 921 č.)
3. Ostrov Helena (ppč. 1601)
4. Ostrůvek J od Polákova poloostrova (ppč. 921 č.)
5. Z hráz Bohdanečského rybníka (ppč. 599)
6. Olšina na poloostrůvku při Z hrázi Bohdanečského rybníka (ppč. 1600)
7. Poloostrůvky křovitých vrb při Z hrázi Bohdanečského rybníka (ppč. 921 č.)
8. Severozápadní zátoka – obnažené plochy, tůně (ppč. 921 č.)
9. Severozápadní zátoka – degradovaná ostřicová louka (ppč. 921 č.)
10. Severozápadní zátoka – olšina (ppč. 921 č.)
11. Olšina při S hranici severozápadní zátoky (ppč. 1602/2, 1602/3)
12. Tůň v olšině při S hranici severozápadní zátoky (ppč. 1602/3 č.) 
13. Silně degradovaná louka při S hranici NPR (ppč. 1637/3 č.)
14. Olšina u Hlavničky (ppč. 1616, 1637/2, 921 č., 1650 č.) 
15. Rybník Matka – litorál (ppč. 1643 č.)
16. Rybník Matka – obnažené plochy, hráz (ppč. 1642 č., 1643 č., 1657/1 č., 1658 č.)
17. Rybník Matka – luční porosty (ppč. 1642 č., 1643 č.)
18. Olšina S až Z od Matky (ppč. 1642 č., 1643 č., 1648, 1649, 1650 č.) 
19. Bor v lesním komplexu Z od Matky na Dobovském ostrovu (ppč. 1650 č.)
20. Olšina J až JZ od Matky (ppč. 1642 č., 1651, 1652, 1654 č. 1656 č., 1659/2 č.)
21. Olšina SV od Matky (ppč. 1659/2, 1642 č.)
22. Polákův polostrov – sušší rekultivovaná louka (ovsíková) – ppč. 922/2 č., 1464 č., 1470 č.)
23. Polákův polostrov – vlhčí rekultivovaná louka (psárková) – ppč. 1470 č.
24. Polákův poloostrov – remízy břízy a osiky (ppč. 922/2 č., 1470 č.)
25. Polákův poloostrov – porosty olše (ppč. 921 č., 922/1 č., 922/2 č.)
26. Dolanská zátoka – ostřicová a bezkolencová louka (ppč. 1776/1 č.) 
27. Dolanská zátoka – olšina (ppč. 1776/1) 
28. Dolanská zátoka – olšina, březina (směr k rybníku Matka) – ppč. 1664
29. Dolanská zátoka – silně degradovaná bezkolencová louka v J partii zátoky (ppč. 1776/1 č.)
30. Stezka pro cyklisty, komunikace na Lázně Bohdaneč, okolní ruderalizované   
 porosty (ppč. 1744, 1786 č., 1789 č., 1779/1 č., 1781, 1787/2 č., 1789 č.) 
31. Stromové porosty (olšina, březina) podél stezky pro cyklisty (ppč. 1779/1 č.)
32. Podmáčená olšina podél Opatovického kanálu (ppč. 934/1 č., 934/2, 921 č.,   
 1776/1 č.,  1776/2, 1776/3, 1787/2 č., 1789 č.)
33. Olšina při JV okraji Bohdanečského rybníka (ppč. 921 č., 1778 č.)
34. Březoborový háj při JV okraji Bohdanečského rybníka (ppč. 1778 č.) 
35. Tůň v Dolanské zátoce (ppč. 1776/1 č.) 
36. Duboborový háj (ppč. 937)
37. Březodubový háj (ppč. 934/3 č.)
38. Mesofilní louka při JV okraji Bohdanečského rybníka, naproti Zábranským   
 rybníkům (ppč. 934/1 č.)
39. Stromové a keřové porosty podél komunikace na Lázně Bohdaneč (ppč. 934/1 č., 936)
40. Ovsíková louka při J hranici NPR (ppč. 934/1 č.)
41. Polokulturní ovsíková louka s mokřadními partiemi při J hranici NPR (ppč. 934/1 č.)
42. Olšiny na J okraji Bohdanečského rybníka (ppč. 921 č.)
43. Zástava (ppč. 1765/1, 1766, 1768, 1771 č.) v původním návrhu na rozšíření NPR
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robertianum, Glechoma hederacea, Glyceria fluitans, Hypericum maculatum, Juncus 
bufonius, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Medicago 
sativa, Molinia caerulea, Myosotis palustris, Ophioglossum vulgatum, Phleum pratense, 
Pimpinella saxifraga, Plantago media, Poa annua, Poa nemoralis, Poa pratensis, 
Polygonum aviculare, Quercus petraea, Ranunculus auricomus, Ranunculus flammula, 
Ribes rubrum, Rubus  fruticosus, Salix fragilis, Schoenoplectus lacustris, Stellaria 
media, Symphytum officinale, Trisetum flavescens, Veronica anagallis-aquatica, Veronica 
chamaedrys, Vicia cracca). 

U vybraných druhů byly v textu zapsány indexy ohrožení podle vyhlášky MŽP ČR 
č.395/1992 Sb. (§1 druh kriticky ohrožený, §2 druh silně ohrožený, §3 druh ohrožený), 
Červeného seznamu květeny ČSR (HOLUB, PROCHÁZKA et ČEŘOVSKÝ 1979) 
a Červeného seznamu rostlin východních Čech (FALTYS 1995) - C1 druh kriticky 
ohrožený, C2 druh silně ohrožený, C3 druh ohrožený, C4 druh potenciálně ohrožený.

Současné zastoupení taxonů bylo porovnáno s dostupnými historickými údaji 
(PROCHÁZKA 1972, FALTYS 1993). Práce PROCHÁZKY (1972) shrnuje výsledky 
floristických průzkumů lokality a okolí Lázní Bohdaneč od počátku 19. století do konce 
70. let 20. století těchto botaniků: Presl, Opiz, Vodák, bratři Hadačovi, Froněk, Černohous, 
Procházka. FALTYS (1993) do přehledu druhů zahrnuje taxony uvedené Procházkou 
(výjimkou je Carex buxbaumii agg., Carum carvi, Ceratophyllum submersum, Populus 
italica), proto bylo konečné porovnání a zdůvodnění vztaženo pouze na údaje Faltyse. 

4.1 Výsledky 
Během inventarizačního průzkumu bylo zjištěno 423 taxonů rostlin, z toho 

8 chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 22 ohrožených dle Červeného seznamu 
květeny ČSR (HOLUB, PROCHÁZKA, ČEŘOVSKÝ 1979), 44 ohrožených dle Červeného 
seznamu rostlin východních Čech (FALTYS 1995). Z ochranářsky významných druhů 
rostlin byly zaznamenány např. Ranunculus lingua (§2, C3, C2), Dactylorhiza incarnata 
(§2, C2, C1), Dactylorhiza majalis (§3, C3, C3), Ophioglossum vulgatum (§3, C3, C2), 
Hottonia palustris (§3, C3, C3), Carex davalliana (§3, C3, C2), Hydrocotyle vulgaris 
(§3, C3, C2), Thelypteris palustris (§3, C3, C3), Limosella aquatica (-, -, C4), Isolepis 
setacea (-, C3, C3), Trifolium fragiferum (-, C3, C3), Centaurium pulchellum (-, C3, C3), 
Eriophorum angustifolium (-, -, C3), Cicuta virosa (-, C4, C3), Lemna trisulca (-, -, C4), 
Peucedanum palustre (-, -, C4), Stellaria palustris (-, C3, C3), Valeriana dioica (-, C3, C3), 
Carex hartmanii (-, C3, C3), Carex diandra (-, C3, C2). Současné rozšíření chráněných 
druhů v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka zobrazuje obr. 1. Porovnání zastoupení 
vzácných taxonů s dřívějšími nálezy (PROCHÁZKA 1972, FALTYS 1993) je graficky 
znázorněno na obr. 2.

V porovnání s historickými údaji bylo potvrzeno 273 taxonů PROCHÁZKY (1972) 
a 381 taxonů FALTYSE (1993). FALTYS (1993) uvádí navíc 241 taxonů, jejichž absenci 
ve výsledcích inventarizace v letech 1999 – 2000 lze zdůvodnit:

1. Botanický průzkum lokality byl proveden během relativně krátkého období 
(jeden a půl vegetační sezóny). Vzhledem k plošnému rozsahu lokality a různorodosti 
biotopů nebylo možné zachytit výskyt všech taxonů. Tím lze vysvětlit neověření některých 
běžných druhů např. Ajuga reptans, Bellis perennis, Carduus acanthoides, Campanula 
rotundifolia agg., Echium vulgare, Heracleum sphondylium a jejichž rozšíření v lokalitě 
lze předpokládat.

2. Během průzkumu nebyli rozlišováni kříženci taxonů a většina taxonů nebyla 
určována na úrovni subspecies. Faltys uvádí např. Cirsium x hybridum, Cirsium x tataricum, 
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Obr. 2: Poměr počtu významných taxonů zaznamenaných do r. 2000 v NPR Bohdanečský 
rybník a rybník Matka (vysvětlivky zkratek viz tab. 2).
Fig. 2:  Relation of the number of important taxa, which have been found in the nature reserve 
Bohdanečský rybník a rybník Matka  by the end of year 2000 (explanations of the abbreviations are 
in the table 2.).
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Mentha x verticillata, Galium x pomeranicum, Leontodon hispidus ssp. glabratus, 
Leontodon hispidus ssp. hispidus. 

3. Faltys při inventarizaci zahrnul 50 m ochranného pásma NPR, jež tvoří zejména 
ruderalizované ekotonální zóny v kontaktu s ornou půdou, komunikacemi, lidskými 
obydlími aj. Tak lze vysvětlit vysoké zastoupení plevelných a ruderálních rostlin či 
polních plodin např. Chenopodium sp., Atriplex sp., Oenothera biennis agg., Echinops 
sphaerocephalus, Panicum miliaceum, Helianthus tuberosus, Helianthus annus, Papaver 
somniferum, Avena fatua, Lepidium ruderale, Setaria viridis, Sinapis alba, Raphanus 
raphanistrum agg., Sisymbrium officinale, Stenactis annua, Sonchus sp., Consolida regalis. 

4. Faltys uvádí řadu druhů vázaných na zahrady a lidská obydlí, jenž mají vysoký 
generativní potenciál a snadno se šíří do okolí. Součástí NPR je zahrada v jihozápadní 
části (ppč. 934/1 č.), kde aktuální inventarizace nebyla provedena a je pravděpodobné, že 
v její těsné blízkosti se vyskytují druhy jako Phacelia tanacetifolia, Calendula officinalis, 
Aster novi-belgii, Clematis vitalba, Hesperis matronalis agg. Potvrzen nebyl ani výskyt 
invazního druhu Reynoutria japonica.

5. Během průzkumu nebyly ověřeny druhy vázané na sušší, výslunná a chudá 
stanoviště (Arenaria serpyllifolia agg., Armeria vulgaris, Acosta rhenana, Jacea pannonica, 
Artemisia campestris agg., Onopordum acanthium, Ononis spinosa agg., Pilosella 
officinarum agg., Thymus pulegioides, Nardus stricta ad.). Lze předpokládat jejich výskyt 
v sušších, okrajových partiích NPR či v lučních porostech Zástavy, navazujících východně 
na hranice NPR. 

6. Faltys uvádí výskyt vzácných, dnes na území východních Čech vymizelých 
či nezvěstných druhů např. Groenlandia densa, Pycreus flavescens, Sagina nodosa, které  
byly převzaty ze starších literárních pramenů a v minulosti se v lokalitě či blízkém okolí 
Lázní Bohdaneč vyskytovaly (PROCHÁZKA 1972). 

7. Nevhodnou či zanedbanou péčí o chráněné území (intenzivní chov ryb a vodní 
drůbeže, odvodňování luk, introdukce nepůvodních druhů dřevin do lesních porostů, 
nekosení luk a rákosin, ponechání náletových dřevin) došlo k výrazným sukcesním 
změnám, které se negativně projevily v druhové skladbě rostlin. Již Faltys upozorňuje na 
vymizení druhů Liparis loeselii, Utricularia minor, Sparganium minimum, Orchis ustulata, 
Orchis palustris (Orchis laxiflora ssp. palustris). Nezvěstné jsou převážně významné druhy 
slatinných luk a hydrofyta vázaná na oligotrofní vody (Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Triglochin palustre, Nuphar lutea, 
Nymphaea candida, Potamogeton acutifolius, Potamogeton gramineus, Potamogeton 
obtusifolius, Lemna gibba a jiné). Dle ústního sdělení byla v r. 2000 RNDr. Faltysem 
nalezena lokalita Liparis loeselii v jihovýchodní části NPR, jež bude následující sezónu 
podrobena revizi.

Přehled taxonů zaznamenaných do r. 2000 (včetně historických nálezů) a jejich 
porovnání jsou uvedeny v tab. 2. Poměr počtu taxonů v jednotlivých literárních pramenech 
znázorňuje graf na obr. 3. Současný stav vegetace NPR Bohdanečský rybník a rybník 
Matka včetně fytocenologického zhodnocení popisuje následující příspěvek (ZÁRUBOVÁ 
PRAUSOVÁ 2000). 



137

5. Závěr
Během inventarizačního průzkumu v letech 1999 a 2000 bylo zaznamenáno 423 taxonů 

rostlin, z toho 8 chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 22 ohrožených dle Červeného 
seznamu květeny ČSR (HOLUB, PROCHÁZKA, ČEŘOVSKÝ 1979), 44 ohrožených 
dle Červeného seznamu rostlin ve východních Čechách (FALTYS 1995). Srovnáním 
s historickými údaji (FALTYS 1993) bylo ověřeno 381 taxonů a nepotvrzeno 241 taxonů. 
V souvislosti s degradací lokality vlivem nevhodného hospodaření a negativních zásahů 
došlo ke snížení druhové pestrosti a vymizení řady významných taxonů zejména vodních 
makrofyt a druhů slatinných luk.

S cílem obnovit přirozené biotopy a zvýšit druhovou diverzitu v NPR Bohdanečský 
rybník a rybník Matka jsou realizována managementová a revitalizační opatření. Změny 
biologické rozmanitosti zájmového území v závislosti na provedených zásazích jsou 
monitorovány Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, střediskem Pardubice v rámci 
dílčího projektu grantu VaV 610/10/00 “Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické 
diverzity ve zvláště chráněných územích”(ZÁRUBOVÁ et al. 2000). Botanické 
průzkumy budou pokračovat i v následujících vegetačních sezónách, neboť lze v důsledku 
realizovaných managementových opatřeních předpokládat vzrůst druhové diverzity 
(především ve vodních a mokřadních ekosystémech). 

Obr. 3: Poměr počtu taxonů zaznamenaných do r. 2000 v NPR Bohdanečský rybník 
a rybník Matka  (vysvětlivky zkratek viz tab. 2).
Fig. 3:  Relation of the number of taxa, which have been found in the nature reserve Bohdanečský 
rybník a rybník Matka by the end of year 2000 (explanations of the abbreviations are in the table 2.).
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Vysvětlivky k tabulce:       
 
Pr    - taxony uváděné Procházkou (1972)    
Fa     - taxony uváděné Faltysem (1993)    
ČeKoZá   - taxony zaznamenané Čeřovskou, Kopeckou, 
  Zárubovou Prausovou v letech 1999 a 2000   
vyhl.      - druhy zvláště chráněné vyhláškou ministerstva životního prostředí ČR  
  č. 395/1992 Sb.       
  §1- druh kriticky ohrožený     
  §2 - druh silně ohrožený     
  §3 - druh ohrožený      
čer.ČR   - stupeň ohrožení podle Červeného seznamu ČSR 
  (Holub, Procházka, Čeřovský 1979)    
  - viz vysvětlivky 3 . sloupce     
čer. VČ - stupeň ohrožení v regionu východních Čech (Faltys 1995)   
  A - taxon vyhynulý      
  B - taxon nezvěstný      
  C - taxon nezvěstný, o jehož dřívější existenci jsou pochyby 
  C1 - taxon kriticky ohrožený     
  C2 - taxon silně ohrožený     
  C3 - taxon ohrožený     
  C4 - taxon potenciálně ohrožený nebo vzácný, sledovaný  
pův.   - původnost taxonu      
  + - taxon v minulosti či nedávné době na území zavlečený  
  (+) - taxon původní, ale zároveň vysazovaný, vysévaný aj.  
  ++ - taxon jen výjimečně unikající ze zahrad   
lokalita  - výskyt v jednotlivých lokalitách v letech 1999 a 2000 
  (přehled lokalit viz tab.1)     
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Summary
This work deals with the floristic research of vascular plants in the nature reserve “Bohdanečský 

rybník a rybník Matka. This nature reserve was established in 1951. 423 taxa of vascular plants were 
found altogether. 8 species are protected under the Edict of the Ministry of Environment no. 395/1992 
of the Digest of Law. The results of the recent floristic research were compared with the results of 
the historical floristic research.
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