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Based on the field investigation in 1962-1969, the species composition, distribu
tion and ecology of communities with Phalaris arundinacea along the Divoká and · 
Spojená Orlice rivers (NE Bohemia) are described . The flow of the rivers was 
only little changed dueto canalization. The following communities were analysed : 
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 em ., Rorippo-Phalaridetum arundinaceae 
Kopecký 1961, Petasito officinalis-Phalaridetum arundinaceae Schwick. 1933 em. 
and Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecký 1968. 

Ještě v šedesátých letech patřila Divoká a Spojená Orlice k řekám, jejichž břehy s přilehlou 
nivou byly jen málo pozměněny regulací a intenzívní zemědělskou výrobou. Odtokový re
žim Divoké Orlice byl sice již ovlivněn přehradou u Pastvin (1939) a regulacemi v prostoru 
Doudleby n. Orl. - Kostelec n. Orl., avšak na dolním toku řeky, na Spojené Orlici (pod 
ústím Tiché Orlice) si zachovával± přirozený charakter. Spojená Orlice meandrovala v 
široké, téměř každoročně zaplavované nivě, protkané systémem mrtvých ramen a tůní. 

Od počátku osmdesátých let se situace mění. Postupující regulace dolního toku řeky, 
zasypávání mrtvých ramen a zarovnávání povrchu nivy urychlují ústup přirozených po
břežních společenstev, zvláště společenstev říčních rákosin . Pojednání o druhovém složení, 
synekologii a rozšíření těchto společenstev na základě dosud neuveřejněných výsledků te
rénních průzkumů z let 1962-1969 je proto hlavní náplní a hlavním cílem práce. Spojená 
Orlice mezi Týništěm n. Orl. a obcí Svinary u Hradce Králové byla tehdy jednou z 

posledních českých řek s dosud živým "říčním procesem" (Popov 1961 ), probíhajícím v 
odlesněné, avšak hospodářsky jen extenzívně využívané nivě (obr. 1 ). 

Dále je v práci navržena úprava jmen (včetně autocitátů) některých dříve popsaných 
jednotek vyznačením příslušných emendací ve smyslu kódu fytocenologické nomenklatury 
z r. 1976. 
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Obr. l. - Porosty říčních rákosin svazu Phalaridion arundinaceae v nivě Spojené Orlice mezi Týništěm n. 
Orl. a Petrovičkami (1966). 

Metoda zpracování 
Fytocenologická metodika odpovídá Braun-Blanquetově škole . Synekologické a stanov ištní charakteris

tiky vycházejí z výsledků víceletých pozorování v terénu . Jsou založeny na srovnávání stanovišť zaujímajících 
různou polohu v zonaci na pobřeží vodního toku, stanovišť vystavených rozdílným úči11kům proudící vody, 
erozně-akumulačního procesu a s ním souvisejícím vlivům rozdílného mechanického složení půdního substrátu 
(podrobněji viz Kopecký 1969) . Změny druhového složení porostů vyvolané povodněmi jsou hodnoceny na 
základě srovnávání vybraných pobřežních stanovišť v letech 1965 a 1966, která se vyznačovala mimořádnou 
povodňovou aktivitou (obr . 2) . Vliv střídání životního prostředí atmosféry a hydrosféry na periodicky za
plavovaných stanovištích je vyjádřen střídáním tzv. ekofází (Hejný 1960) . Rozšíření společenstev na pobřeží 
a v nivě řeky v závislosti na nadmořské výšce a na změnách spádu toku je znázorněno na podélném profilú°' 
Divoké a Spojené Orli ce mezi státní hranicí a Hradcem Králové (obr . 3) . 

Nomenklatura rostlin je uvedena podle Rothmaler et al. ( 1976), nomenklatura syn taxonů podle Moravec 
et al. (1983) s výjimkou jmen jednotek upravených vyznačenými emendacemi. 

Přírodní poměry 

Divoká Orlice o celkové délce toku 101,3 km odvodňuje na našem území hlavní hřeben 
Orlických hor, na polské straně jihozápadní svahy Bystřických hor. Pod soutokem s Tichou 
Orlicí u Týniště n. Orl. je nazývána Spojenou Orlicí o celkové délce toku 34,1 km. Spojená 
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Obr. 2. - Průměrné měsíční průtoky Divoké Orlice u Týniště n. Orl. (m /sec .) v le tech 1965 a 1966 a jejich 
porovnání s dvacetiletým průměrem 1943-1962 (p) . 

Abb . 2 . - Durchschnittliche monatliche Durchftiisse (m /sec .) der Wilden Adler bei Týniště n . Orl. in den 
Jahren 1965 und 1966 im Vergleich mít den zwanzigjahrigen (1943-1962) durchschnittlichen Werten (p) . 

Orlice vtéká u Hradce Králové do Labe. Poměrně vysoké srážky zesílen' návětrnou polohou 
Orlických hor (v povodí Divoké Orlice 904 mm ročně) způsobují, že odtokový koeficient 
i specifický odtok dosahují vysokých hodnot: u Divoké Orlice 0,498 a 14 l/s z km2, u 
Spojené Orlice v Hradci Králové 0,421 a 10,9 l/s z km2 (Režný in Roček et al. 1977:276). 

Spádové poměry řeky se rychle a často mění (obr. 3). Horní část toku Divoké Or
lice nemá bystřinný charakter. Spád toku prudce vzrůstá teprve mezi Bartošovicemi a 
Kláštercem n. Orl. , kde řeka proráží úzkým a hlubokým údolím (Zemskou bránou) krys
talinikum hlavního hřebene Orlických hor (svory a metamorfované břidlice). Mezi Nekoří, 
Žamberkem a Helvíkovicemi spád toku náhle klesá v rozšiřujícím se údolí. Řeka uk!ádá 
štěrko- písčité a písčité náplavy. Mezi Liticemi n. Orl.· a Potštejnem spád opět prudce 
vzrůstá v soutěskách Potštýnských vrchů. Při úpatí tohoto "stupně" ve směru Doudleby 
n. Orl. - Kostelec n. Orl. se údolí náhle a široce otevírá. Spád toku klesá. Krystalinikum 
je vystřídáno slínovcovými stráněmi. Řeka ukládá štěrkopísky a písky s kolísající příměsí 
jílu. Z pravé strany přijímá Zdobnici a Bělou (s Kněžnou), které odvodňují jihozápadní 
svahy Orlických hor. Pod soutokem s Tichou Orlicí řeka meandruje v široké a rovinaté 
nivě a ukládá písčit ' a písčito-jílnaté sedimenty. 

Hydrologický režim řeky je charakteristický prudkými výkyvy vodních stavů a. téměř 
každoročně se opakujícími povodněmi. Př brada na Divoké Orlici u Pastvin (1939) ovliv
nila průtoky jen na středním toku . Na dolním toku je vliv přehrady paralyzován vodami 
Bělé a Zdobnice, zejména pak vodami Tiché Orlice. Široká niva Spojené Orlice pod Týniš-
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Obr . 3. - Podélný profil Divoké a Spojené Orlice s liniemi rozšíření 1. Petasito officinalis-Phalaridelum arun
dinaceae, 2. Calamagrostietum pseudophragmitis, 3. Rorippo-Phalaridelum arundinaceae, 4. Phalaridetum 
arundinaceae. - Plnou čarou : hojně; tečkovaně: nehojně až vzácně . 

Abb . 3. - Langsprofil der Wilden und Vereinigten Adler mit den Verbreitungslinien des 1. Petasilo officinalis
Phalaridelum arundinaceae, 2. Calamagrostietum pseudopharagmitis, 3. Rorippo-Phalaridetum arundinaceae 
und 4 . Phalaridetum arundinaceae. - Volle Linie : haufig ; punktiert: nicht haufig bis selten . 

těm n. Orl. ve směru ku Hradci Králové je téměř každoročně zaplavována jak při jarních, 
tak při letních povodních, dosahujících v některých letech značné intenzity (obr. 2). 

V prostoru Doudleb a Kostelce n. Orl. byl tok Divoké Orlice již ve třicátýeh letech 
částečně zregulován. Krátký úsek řeky byl zregulován v Žamberku (obr. 3). Spojená 
Orlice s výjimkou úseku Svinary - Hradec Králové zůstala až do počátku osmdesátých 
let bez regulačních zásahů. Lužní lesy se na jejím toku nezachovaly. Niva Spojené Orlice 
byla již v minulém století využívána formou extenzívně obhospodařovaných zaplavovaných 
luk. Početná mrtvá ramena a tůně jakož i nerovný povrch nivy znemožňovaly použití 
zemědělské mechanizace. Proto v osmdesátých letech započaly regulační práce, spojené s 
částečnou přeměnou luk na ornou půdu. Tyto a jiné technické úpravy podstatně změnily 
rozšíření přirozených rostlinných společenstev na pobřeží řeky. Říční pláže vznikající při 
jesepních březích meandrů s regulací toku nenávratně mizejí (obr. 4). S nimi mizejí 
původní stanoviště společenstev říčních rákosin na pobřeží řeky. 
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Obr. 4. - "Říční pláž" s porostem Rorippo-Phalaridetum arundinaceae při jesepním břehu meandru Spojené 
Orlice mezi Blešnem a Nepasicemi (1964). 

Společenstva 

Svaz Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961 

Charakteristické druhy: Phalaris arundinacea ( opt. ), Rumex aquaticus + druhy nižších 
jednotek svazu: Calamagrostis psrndophmgmites, Barbarea v1Llgaris, B. stricta. 

Diferenciální druhy oproti svazům Phragmition communis a Caricion gracilis: A rmora
cia rusticana, Rumex obtusifolius, Urtica dioica + vyšší stálost druhů Agropyro-Rumicion 
crispi indikující vliv erozně- akumulačního procesu na stanovištích spol čenstev svazu: Ag
rostis gigantea (lok.), Potentilla anserina, P . reptans, Rorippa sylvestris, Rumex crispns. 

Svaz zahrnuje společenstva rákosin tekoucích vod. Oproti společen stvům rákosin sto
jatých vod jsou tato společenstva odlišena absencí nebo nepatrnou stálostí charakteristic
kých a diferenciálních druhů svazů Phragmition communis a Caricion gracilis (Phragmites 
australís, Typha latifolia, T. angustifolia, Butomus umbellatus, Glyceria maxima, Carex 
gracilis aj.). Výjimku tvoří asociace Phalaridetum arundinaceae Libbcrt 1931 m., která 
ve smyslu tzv. principu ekocenotické konvergence pobřežních stanovišť tekoucích vod v 
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nížinách (Kopecký 1967) představuje "spojovací článek" mezi společenstvy všech tří jme
novaných svazů. 

Floristicko-cenologické vymezení svazu Phalaridion arundinaceae bylo v kulturní kra
jině zkomplikováno tzv. procesem apofytizace většiny charakteristických a diferenciálních 
druhů jednotek svazu: Phalaris arundinacea se druhotně rozšířila v odlesněných nivách řek, 
kde vytvořila antropicky podmíněné kombinace s druhy různých jednotek třídy Phragmiti
M agnocaricetea a Molinio-Arrhenatheretea (extenzívně obhospodařované, periodicky za
plavované lesknicové louky). Na ruderalizovaném pobřeží řek, potoků a v příkopech silnic 
vstoupila do druhotných kombinací s druhy jednotek třídy Galio- Urticetea. Druhy Rorippa 
sylvestris, Barbarea vulgaris, Agrostis gigantea aj., rostoucí v přirozené krajině převážně 
jen na "pohyblivých" a částečně obnažených štěrko-písčitých až hlinito-písčitých půdách 
říčních náplavů, se v kulturní krajině druhotně začlenily do některých společenstev ru
derálních stanovišť. Nepochopení této skutečnosti způsobilo a způsobuje značné obtíže 
při pokusech o fl.oristicko-cenologické ohraničení společenstev říčních rákosin sv. Phala
ridion arundinaceae vzhledem k antropicky podmíněné (druhotné) ztrátě vyššího stupně 
věrnosti charakteristických druhů jednotek svazu. Proces apofytizace jmenovaných druhů 
lze v údolí Divoké a Spojené Orlice dodnes pozorovat, srovnáváme-li jejich rozšíření na 
přirozených a antropoger{ních stanovištích. 

Poznámka: Rákosiny tekoucích vod s převládajícím druhem Phalaris arundinacea najdeme i na pobřeží 
jezer a rybníků, kde po větší část vegetačního období převládá terestrická ekofáze na půdách písčitých až 
štěrko-písčitých, vystavených občasnému, byť mírnému vlnobití, které simuluje mechanické účinky proudící 
vody. Naopak, rákosiny stojatých vod sv. Phragmition communis nalezneme i na pobřeží vodních toků, a 
sice na stanovištích, jejichž ekologické parametry odpovídají parametrům pobřeží stojatých vod. Jsou to 
nejen mrtvá ramena a tůně , ale i břehy řek a potoků v úsecích s výrazně sníženým spádem a rozšířeným 
korytem snižujícím rozsah kolísání vodní hladiny, s plochou a širokou nivou, která je dlouhodobě zaplavována 
téměř stagnující vodou . 

Na březích a v nivě Divoké a Spojené Orlice jsou zastoupena jak společenstva rákosin 
tekoucích Yod svazu Phalaridion arundinaceae, tak společenstva vysokých ostřic a rákosin 
stojatých vod svazů Caricion gracilis a Phragmition communis. Synekologické rozdíly mezi 
oběma skupinami společenstev plynou z následujícího přehledu: 

Skupina Rákosiny tekoucích Rákosiny a společenstva 
společenstev vod ostřic stojatých vod 

Stanoviště periodicky zaplavo- zaplavovaná stagnující 
vaná proudící vodou nebo velmi mírně tekou-

cí vodou 

V ekoetapě terestrická li torální a lomózní 
převládá ekofáze ekofáze 

Půdy vznikají zanášení zazemňování 

v procesu 

V půdách pře- mineralogenní organogenní (odumřelá 
važuje složka (štěrk, písek, jíl) biomasa rostlin) 
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Je pochopitelné, že společenstva obou skupin jsou v přírodě, zejména v kulturní krajině, 
propojena četnými přechody. Hraniční postavení mezi oběma skupinami zaujímají porosty 
Phalaridetum arundinaceae. Zařazení této jednotky k jednomu z výše jmenovaných svazů 
může být odlišně interpretováno (převážně Caricion gracilis), často i v závislosti na území, 
ve kterém pracujeme (viz další výklad). Ostatní společenstva říčních rákosin s převládající 
lesknicí rákosovitou, zaznamenaná na pobřeží Orlice, tvoří původní (přirozené) "jádro" 
fytocenóz svazu Phalaridion arundinaceae. 

Poznámka: Možnost, syngeneticky založeného řešení klasifikační problematiky společenstev s převláda

jící lesknicí rákosovitou na bázi Braun-Blanquetovy školy nabízí tzv. deduktivní metoda syntaxonomické 
klasifikace. S použitím této metody lze antropogenní společenstva lesknicových luk klasifikovat jako odvozená 
společenstva s mezisvazovou, případně s meziřá.dovou příslušností (Phragmitetalia, Magnocaricetalia, Moli
nietalia) a vyjádřit tak synta.xonomické důsledky procesu apofytizace druhů přirozených společenstev říčních 
rákosin na antropogenních stanovištích. První kroky tímto směrem učinili Višňák (1986) a Godde (1986). 
Tato jednotka zahrnuje antropogenní fytocenózy s lesknicí rákosovitou na silně nitrífikovaných půdách a je 
charakterizována výraznou účastí nitrofilních antropofyt ( Urtica dioica, Galium aparine, Anthriscus sylvest
ris , Cirsium arvense, Artemisia vulgaris aj .). K této jednotce lze přiřadit i některé neofytocenózy formující 
se v posledních desetiletích na březích našich silně znečištěných řek. Avšak tato problematika přesahuje 
rámec naší studie . 

As. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 em. hoc loco 

Syn.: Ass. Poa palustris-Phalaris arundinacea Passarge 1955 

Dominantní a charakteristické druhy: Phalaris arundinacea (v4 - 5 ), Lathyrus palustris 
(vzácně, na Orlici chybí). 

Diferenciální druhy oproti ostatním jednotkám s převládající lesknicí rákosovitou: Ca
rex gracilis, C. vesicaria, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Rumex 
hydrolapathum. 

Původní popis asociace (Libbert 1931: tab. 1) z inundačního území řeky Warthe (zá
padopolská nížina) je doložen fytocenologickými snímky s kolísající stálostí druhů jedno
tek svazů Phragmition communis (Butomus umbellatus, Glyceria maxima, Rumex hydrola
pathum) a Caricion gracilis ( Carex gracilis) a s vysokou stálostí druhů Rorippa sylvestris, 
Rumex crispus a Ranunculus repens vyznačujících stanoviště výrazně ovlivněná erozně
-akumulačním procesem. Jelikož Libbert (1931) zařadil mezi význačné druhy (určovací 
znaky) asociace druhy Phalaris arundinacea a Rorippa sylvestris, byly do j-ednotky Pha
laridetum arundinaceae různými autory zahrnuty téměř veškeré fytocenózy s dominantní 
lesknicí rákosovitou (cf. Meria.ux 1981) na pobřeží středoevropských řek (Roll 1938, Ober
dorfer et al. 1977 aj.). Na základě studia přirozených lesknicových porostů osídlujících 
recentní náplavy řek byla z takto široce pojaté jednotky Phalaridetum arundinaceae vyčle
něna jednotka Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961, vyznačující se úplnou 
absencí nebo nepatrným zastoupením druhů svazů Phragmition communis a Caricion gra
cilis (Kopecký 1961,1967). Tím byl rozsah jednotky Phalaridetum arundinaceae jednoznač
ně zúžen (emendován) a vyhrazen pouze pro typ fytocenózy s diferenciální účastí druhů 
obou výše jmenovaných svazů (srov. tab. 1). Toto pojetí odpovídá snímkovému materiálu 
z recentních náplavů a niv různých středoevropských a západoevropských řek (Roll 1938 
et 1939, Passarge 1955, Seibert 1962, Vicherek 1962, Vollrath 1965, Podbielkowski 1967, 
Tomaszewicz 1977, Balátová-Tuláčková 1977:142, Meriaux 1981 a další). Zdůrazňuji však, 
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že názory různých autorů na syntaxonomické hodnocení jednotky Phalaridetum arundina 
ceae nejsou jednotné. Tato skutečnost vyplývá nejenom z "hraničního postavení" jednotky 
mezi výše jmenovanými svazy, ale i z větší heterogenity druhového složení lučních porostů 
s převládajícím druhem Phalaris arundinacea, vznikajících v odlesněných nivách řek (viz 
následující poznámka). Zařazení jednotky Phalaridetum arundinaceae ke svazu Caricion 
gracilis je v určitém území stejně oprávněné jako v jiném ke svazu Phragmition communis 
(viz např. Libbert 193l:tab. 1). Řešení vycházející z mých závěrů předkládám proto k 
diskusi. 

Poznámka: Na rozdíl od ostatních dále uvedených jednotek vykazují porosty Phalaridetum arundinaceae 
vyšší stupeň antropického ovlivnění. Vznikaly vesměs jako náhradní (antropogenní) fytocenózy po vykácení 
lužního lesa v inundacích dolních toků řek . Ještě v nedávné minulosti byly extenzívně obhospodařovány jako 
jedno- až vícesečné zaplavované louky. Tato skutečnost se obrazila ve značné proměnlivosti jejich druhového 
složení v různých oblastech a stala se jednou z příčin názorových rozdílů na syntaxonomické hodnocení a 
systematické zařazení jednotky Phalaridetum arundinaceae. 

Vyčleněním jednotky Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961 z rámce Phalaridetum arun
dinaceae Libbert 1931 došlo k emendaci této asociace. V mých pracích z roku 1961 a 1967 nebyla tato 
skutečnost vyznačena. Pravidla fytocenologické nomenklatury byla navržena teprve v r . 1976 vydáním 
příslušného kódu. V souladu s těmito pravidly přistupuji proto k dodatečnému vyznačení této emendace . 

Ze synekologického hlediska je asociace charakterizována: 
1. Prodlouženým vlivem litorální a lomózní ekofáze v ekoetapě (déle trvající jarní záplavy 

v inundacích dolních toků řek). 
2. Hladina spodní vody v období ekologického vlivu teres trické ekofáze klesá jen do 

hloubky 20 až 30 (80) cm. 
3. Půdní substrát je tvořen jemnozrnným sedimentem s převahou jemného písku a jílu 

při vysokém obsahu humusu, takže i v období výrazného poklesu hladiny spodní vody 
vystupuje voda k povrchu vzlínáním. 

4. Během povodňových průtoků jsou stanoviště zaplavována jen mírně proudící, po opadu 
povodňové vlny ± stagnující vodou. 
Uvedené charakteristiky odlišují stanoviště porostů Phalaridetum arundinaceae em. od 

stanovišť ostatních typů fytocenóz svazu. 
V nivě Spojené Orlice byly porosty Phalaridetum arundinaceae zaznamenány mezi Tý

ništěm n. Orl. a Petrovičkami, v prostoru Třebechovice - Blešno, u Štěnkova a Nepasic 
(obr. 3). Na dolním toku Divoké Orlice se zachovaly jen na malých plochách při pobřeží 

některých mrtvých ramen v prostoru Světlá - Chotiv - Častolovické Horky. Předpokládám, 
že horní hranice rozšíření porostů asociace na dolní Divoké Orlici ležela mezi Častolovic
kými Horkami a Častolovicemi. V tomto prostoru leží i horní hranice rozšíření druhů 
Glyceria maxima, Phragmites australis a Rumex hydrolapathum na pobřeží dolního toku 
řeky. 

Porosty Phalaridetum arundinaceae a Rorippo-Phalaridetum arundinaceae se v kaž
doročně zaplavované části nivy nezřídka střídají na těsně sousedících plochách. Příčinu 

tohoto jevu spatřuji v rozdílných půdních a půdně-hydrologických podmínkách na stano
vištích společenstev obou typů. Porosty první z jmenovaných asociací osidlují zazemněná 
mrtvá ramena nebo mírné, často sotva znatelné prohlubeniny v povrchu nivy, kde dochází 
k dočasné stagnaci povrchové vody na půdách s převahou jemného písku, jílu a humusu. 
Porosty druhé asociace porůstají písčité půdy (jazyky a lavice naplaveného písku - viz obr . 
5) na stanovištích zaplavovaných bystřeji proudící vodou. Tuto skutečnost je třeba re-
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Tab.l. - AsociecP Pheleridetum erundineCPRP R Forippo - Ph Rl11rid etum RTundineceef" nR doln:ť111 toku 

Divoké Orlice a. ne Spojl!né Orlici (1 962-1968) 

Asociace 

Vývojové féze 

Dominantní a pf·esehuj ící 
charakteristické druhy 

+) Phalaris arundinecee 
Barberee vulgeris 
Barberea stricta 

Di! .druhy asoc i ací 

Glyceri11 mayima 
Cerelt' gracilis 
Iris pseudacorus 
Phragmites austr9lis 
Carelt' ve"sicaria 
Rumelt' hydrolapathum 
Rorippa sylvestris 
Myosoten aquaticum 
Fotentilla anserina 
Rorippa islandica 

+) Druhy sv.Phelaridion 
arundinaceae 

Ru111ex aquaticus 
Urtica dioica (dif.) 
Rumelt' obtusifolius (dif.) 
Armoracia rustice.ne ( dif. l 

Druhy l'.Nesturtio-Glyce
rietalie a tLPhragmiti 
- M11.gnoc11.ricetea 

Poe palustris 
Menths equatica 
Rorippe emphibi.!l 

~i;~~~~a e~i~l~=~= 
Ostatní druh;r 

Polygonu11 hydropiper 
Ranunculus repens 
Myosotis plllustris 
SymphytUlll officinale 
J.gropyron repens 
L;rsi•achia nu11111ulari11 
Filipendula ul11aria 
Lysimachie TI.Jlgaris 
Alopecurus pratensis 
Poa trivielis 
J.grostis stoloni!era 
Cdystegie sepiua 

~~~~u~r!:r~~•rill 
Pol;rgonua aaphib i um 

Fhelsridetum 
ar11nrl i OBCeAP 

l 2 4 
25 25 20 25 
98 100 100 98 
15 15 14 17 

2 
l 

+ 1 
l 
1 

r 

+ 

r 

+ + 

+ 
+ l 

1 
+ 
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+ + 
+ 

+ 
1 
1 
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r 
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+ 

Tiorippo-PhRlRridrtum ATUndin!!.Cl'Bf> 

RorippB syl vt-: str i 1'

Rorippa isl endir.e 

5 6 ., 8 ') 
25 25 25 2 5 20 
90 90 95 98 98 
14 17 17 l? l J 

+ 
1 
+ 
1 

+ 
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+ 
2 

+ 
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+ 
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+ 
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+ 

"nudum'* 

10 11 l :.> lJ 
25 25 25 25 

100 100 100 100 
9 7 5 5 

+ 
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+ 

+ 

5 
+ 

+ 
1 

+ 

+ 

+ 
+ 

r 

+ 

Pouze Y jednoa snímku: Deschampsia caespitosa 1 : 1, Oenanthe aquatica l : +, Rorippa cf.anceps 3:1, 
J.lisma plantago-aqu!ltica 4:+, Equisetua pslustre 4:+, J.lopecurus geniculatus 5:+, Cirsillm olers
ceua 6:r, Galeopsis tetrahit 6:+, J.chillea ptaraica 7:+, Veronica longi.folh 13:+. 

Lokality sní•kO v tab.l. Bteh Div.Orlice nad starou elektrdrnou u Týniště n.Orl., 8.1964. - 2. 
Pobf'eH •rtv~ho ra•ene v nivě Div.Orlice u obce Chotiv, 7.1964. - 3. Snílenina v nivě Spoj. 
Orlice u obce PetrovH!lr:y, e.1963. - 4. Sníhnina v nivě Spoj.Orlice u !leAna, 6.1968. - '5. Pob
ř'e!ní n'plav v korytě Spoj.Orlice u Nepasic, 6.1962. - 6. Pobř'etní népln Div.Orlice u ee11tic, 
6.1964. - 7. lCin Spoj.Orlice pod T$aUth n.Orl., 6.1967. - 8. Niva Spoj.Orlice pod Týniilth 
n.Orl. 7.1966. - 9. Pobl'etní náplav Spoj.Orlice u Bleěna, 6.1967. - 10. Niva Spoj.Orlice pod 
TýniAti11 n.Orl. 1 8.196'1. - 11. Niva Spoj.Orlice eezi Týniště11 n.Orl. a Petrovičkami, 8.1966. -
12. 1'ive Spoj.Orlice mezi Ttebechoviceml a Ble!lne• 1 7.1968. - lJ. Okrej nivy Spoj.Orlice u 
bt'ehovl! nádrh •eendru 11ezi Blešnea a Nepasice111.i, 7.1966. 
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Obr . 5 . - Čerstvě naplavená písková lavice v nivě Divoké Orlice nad Týništěm n . Orl. (1966) . 

spektovat při volbě plochy vegetačních snímků. V opačném případě zahrneme do jediného 
snímku různorodé porosty. 

As. Rorippo-Phalaridetnm arundinaceae Kopecký 1961 
Syn.: Phalaridetum arundinaceae Libbert 193 1 p. p . (Libbert 1931 , tab . 1, srt. 7a) 

Dominantní a charakteristické druhy: Phalaris arundina ce <L (V4 - 5 ), Barbarea vy_lga 
ris , B. stricta. Diferenciální druhy oproti Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 cm.: 
Myosoton aquaticum, Rorippa i.<Jlandica, R. sylve.<Jtris, Potentilla anserina, P. reptan8 při 
diagnosticky významné absenci diferenciálních druhů em ndované asociace Phalarid etum 
arundinaceae. 

Asociace zahrnuje přirozené (původní) porosty říčních rákosin na nejmladších štěrko

písči tých náplavech, ukládaných uvnitř a při okrajích koryta středních a dolních tokli řek v 
kolinním a planárním stupni (obr.4). Pokud se tyto porosty vyvíjejí na druhotně odl sně

ných stanovištích říčních niv, jsou vždy vázány na lokality periodicky ovlivňované byst řeji 

proudící vodou a výrazným působením erozně-akumulačního procesu při povodňových prl'1-
tocích. Rozsáhlejší porosty asociace v nivě Spojené Orlice byly proto vyvinuty zejm ~na. 
mezi Týništěm n. Orl. a Blešnem, kd díky lokálně zúženému korytu meandrujícího toku 
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docházelo k pravidelnému vybřežování proudících povodňových vod. Na menších plochách 
navazujících na výsepní břehy meandrů byly rozšířeny prakticky až po Hradec Králové. 
Jejich původním stanovištěm byly však nepochybně ostrůvky a náplavy při jesepních bře
zích řek, navrstvené do výše 20 až 100 cm nad průměrnou roční hladinou. Tato stanoviště 
při regulaci toku mizejí. 

Na rozdíl od emendované asociace Phalaridetum arundinaceae je Rorippo-Phalaridetum 
arundinaceae charakterizováno: 
1. Prodlouženým vlivem terrestrálníerestrické ekofáze v ekoetapě za současného zkrácení 

vlivu litorální a lomózní ekofáze. 
2. Výraznějším poklesem hladiny spodní vody v období podnormálních průtoků v řece; 

v říční nivě klesá hladina spodní vody až pod 120 cm. 
3. Bystrým prouděním vybřežené vody při periodicky se opakujících záplavách; k pře

chodné stagnaci povrchové vody nedochází. 
4. Půdní substrát je tvořen převážně hrů.bozrnným sedimentem (písek nebo štěrkopísek) 

s nízkým obsahem humusu. 
V letech 1965 a 1966 byl v nivě Spojené Orlice pod Týništěm n. Orl. sledován vliv 

silných povodní na druhové složení porostů asociace (srov. obr. 1). V porostech zapla
vených bystře tekoucí vodou a následně pokrytých vrstvou čerstvě uloženého sedimentu 
pokryvnost druhu Phalaris arundinacea přechodně poklesla. V mezernatých porostech se 
více rozšířily populace druhů Rorippa sylvestris, R. islandica a Ranunculus repens (obr. 6). 
Na stanovištích málo ovlivněných erozně-akumulačním procesem, jakož i na stanovištích, 
jejichž půdní povrch se v následujícím roce dočasně stabilizoval, pokryvnost lesknice ráko
sovité naopak vzrostla na nejvyšší hodnoty při současném poklesu pokryvnosti a stálosti 
ostatních přimíšených druhů ve smyslu následujícího schematu: 

vliv erozně-akumulačního 
procesu 

porosty druhově chudé fáze 
"nud um" i 
porosty druhově bohatší fáze 

-------------> s Roríppa sylvestris a 
R. islandica 

Porosty fáze s Rorippa sylvestris a R. islandica. jsou typické pro nejmladší náplavy 
(říční pláže) ukládané při jesepních březích meandrů neregulovaného koryta řeky. Uvnitř 

odlesněné nivy se přechodně rozšiřují v letech se silnou povodňovou aktivitou (např. 1965 
a 1966) na nově navrstvených písčitých až jílnato-písčitých naplaveninách. V letech s q 
průměrnými vodními stavy (např . 1967 a 1968) přecházejí v porosty druhově chudé fáze 
"nud um" s vysokou pokryvností lesknice rákosovité (tab. 1 ). 

Rozšíření porostů Rorippo-Phalaridetum arundinaceae na podélném profilu řeky (1962-
1969) se v současné době změnilo. Při orientačních exkurzích v letech 1988-1989 byl na 
Spojené Orlici zaznamenán zřetelný úbytek porostů, způsobený technickými Úpravami 
koryta a povrchu nivy. 
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Obr. 6. - Detail porostu Rorippo-Phalaridetum arundinaceae fáze s Rorippa sylveslris a R. islandica v nivě 
Spojené Orlice u Týniště n. Orl. (1965) . 

As. Petasito officinalis-Phalaridetum arnndinaceae Schwickerath 1933 em. hoc loco 
Syn. : Ass. Petasites officinalis-Phalaris arundinacea Schwick . 1933 p. p. , Petasito-Phalaridetum arundi
naceae Kopecký (1961) 1967, Slellario nemorum-Phalaridetum arundinaceae Niernann 1965 p. p. - Non 
Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 ensu Oberdorfer et al. 1983 nom. nov . = Pelasitetum offici
nalis phalaridetosum Schwick . (1933) 1944 ( Galio-Urticelea) . 

Dominantní a charakteristické druhy: PhalariJ arnndinacea (V3 - 5 ), lokálně MirrrnluJ 
guttatUJ (v Podorlicku pouze na. náplavech Metuje). 

Diť renciální druhy oproti Phalaridetum arundinaceae a Rorippo -Phalaridefom arnn
dinaceae: PetaJiteJ hybridus, Stellaria nemorum. 

Poznámka: Schwickerath ( 1944:206, tab . 52) ztotožňuje Petasitetum officinalis phalaridelosum Schwick . 
1914 sjím dříve popsanou asociací Pelas1tes officinalis-Phalaris arundinaceaScl1wick . 1933. J e zřejmé, že do 
uvedené jednotky zahrnuje jak fytoo~nózy s dominantním druhem Petasiles hybridus příslušcjíd převážně tří
dě Galio-Urlicetea, tak fytocenózy s dominantním druhem Phalaris arundinacea příslušejírí třídě Phragmiti
Magnocaricetea . Proto je ve smyslu námi navržené em ndace jednotka Pclasilo officinalis - Phalar·idetum 
anrndinaceae Schwick . 1933 em. vyhrazena pouze pro fytocenózy příslušející třídě Phragmiti-Magnocaricetea 
ve smyslu níže uvedeného výkladu. 

Pionýrské společenstvo na štčrko- písčitých náplavech uvnitř a při okrajích koryta řeky 
v sevřených a hlubokých údolích horní části kolinního stupně a ve stupni submontánním. 
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Obr. 7. - Zonace pobřežní vegetace na Divoké Orlici v údolí pod Liticemi n. Orl. (1963) . - la: Úzký 
lem s Agrostis sto/onifera subsp. prorepens; - lb: Petasito officinalis-Phalaridetum arundinaceae ( Phragmiti
Magnocarice- tea); - 2. Petasitetum officinalis Schwick. 1944 (Galio-Urticetea) . - A: Průměrná povodňová 
hladina; B: průměrná roční hladina; C: průměrná hladina při podnormálních průtocích . 

Abb. 7. - Zonierung der Ufervegetation an der Wilden Adler im Tal unterhalb von Litice n. Orl. (1963) . - la: 
Ein schmaler Giirtelbestand mit Agrostis stolonifera subsp. prorepens; - lb : Petasito officinalis-Phalaridetum 
arundinaceae ( Phragmiti-Magnocaricetea); - 2. Petasitetum officinalis Schwick . 1944 ( Galio-Urticetea) . -
A: Durchschnittliche Hochwasserlinie; B: durchschnittliche ja.hrliche Wasserstandslinie; C: durchschnittliche 
Niedrigwasserlinie. 

Povrch náplavů leží v úrovni nebo nevysoko nad úrovní průměrné roční vodní hladiny v 
dané části příčného profilu koryta řeky. 

Při studiu společenstva je nutné přísně respektovat princip zonace, neboť bývá pro
pojeno plynulými přechody s porosty Petasitetum officinalis Schwickerath 1944 (Galio
- Urticetea), vyvinutými na výše položeném stupni pobřeží, obvykle na břehovém valu 
ohraničujícím koryto řeky (obr. 7). V mezernatých, jen zřídka zcela zapojených poros
tech Petasiti ofjicinalis-Phalaridetum arundinaceae převládá druh Phalaris arundinacea, 
zatímco Petasites hybridu.s a Stellaria nemorum přistupují jen s nízkou pokryvností (tab. 
2). Oproti Petasitetum officinalis Schwick. 1944 je naše asociace odlišena přítomností sil
ně vlhkomilných druhů střídavě zaplavovaných stanovišť: Poa palustris, Mentha aquatica, 
Rumex aquaticus, Veronica beccabunga aj. Pro stanoviště společenstva je charakteristické: 
1. Rychlé a časté střídání terestrické a litorální ekofáze v ekoetapě. 
2. Střídavě zaplavovaná stanoviště jsou omývána bystře proudící vodou při± intenzívním 

působení erozně-akumulačního procesu. 

317 



3. V půdním substrátu převažuje štěrk a hrubý písek; obsah humusu je relativně nepatrný. 
4. Délku vegetačního období ovlivňuje teplotní inverze a opožděné tání sněhu na dně 

hlubokých údolí. 
Na podélném profilu Divoké Orlice sledují porosty společenstva úseky toku s výrazně 

zvýšeným spádem v údolích mezi Neratovem-Zemskou bránou a Kláštercem n. Orl., mezi 
Liticemi n. Orl. a Sopotnicí ·a pod zříceninou Potštejna (obr. 3). Erozní a akumulační 
činnost středního toku řeky byla částečně omezena přehradou u Pastvin, která zmírnila 
dřívější prudké povodně. Ukládání a opětovné rozmývání náplavů v korytě řeky již ne
probíhá v dřívějším rozsahu. Předpokládám proto, že původní rozšíření a druhové složení 
porostů asociace bylo v šedesátých letech již pozměněno. Navíc se v posledních desetile
tích (1970-1990) stále silněji prosazuje devastační vliv nepřiměřeného rekreačního využití 
údolí a pobřeží řeky mezi Liticemi n. Orl. a Potštejnem. Nápadné je zejména recentní 
šíření populací lmpatiens parvifiora (u Litic a Sopotnice teprve od r. 1967) a ústup R1imex 
aquaticus v porostech společenstva. 

As. Calamagro„tietum pseudophmgrnitis Kopecký 1968 

Charakteristické a diferenciální druhy: Calamagrostis pseudophmgmites (V 1-5), Agrostis 
gigantea ( dif. ). 

V České republice vzácné, po technických Úpravách vodních toků mizející společenstvo 
štěrkovitých náplavů horských řek. Východosudetské lokality společenstva vymezovaly 
západní okraj karpatské části jeho areálu. 

Poznámka: Středoevropská literatura podává o Calamagrostíetum pseudophragmitis jen sporé informace 
(Oberdorfer et al. 1977:55-59). Snímky, které ze středního toku Rýna uveřejnil Philippi (1969), se vztahují 
již k antropogenním derivátům asociace. Z náplavů řeky Belá v Tatrách uvádí C. pseudophragmitis Jeník 
(1955), avšak bez fytocenologických snímků . Snímky z náplavů Oravy a jejího levostranného přít.oku Stude
ného potoka uveřejnil Kopecký (1968). Na dolním Hronu studoval C. pseudophragmitis Šomšák (1972), na 
náplavech Popradu je analyzovala Zaliberová (1983). 

Synekologicky je společenstvo charakterizováno: 
1. Rychlým střídáním litorální a terestrické ekofáze v ekoetapě, přičemž ve vegetačním 

období převládá ekofáze terestrická. 
2. Intenzívním působením erozně-akumulačního procesu na stanovištích periodicky za

plavovaných bystře proudící vodou. 
3. Půdní substrát je tvořen štěrkem s kolísající příměsí písku, s nízkým podílem jílu při 

nepatrném obsahu humusu. 
4. Na karpatských řekách je charakteristický posun jarních záplav z března a dubna do 

května a června vzhledem k opožděnému tání sněhu ve vysokohorských polohách. 
Na náplavech Divoké Orlice je C. pseudophmgmitis zastoupeno pouze v subasociaci 

phalarideto„1.1.m arundinaceae Kopecký 1968. Fragmenty tohoto společenstva jsou na podél
ném profilu řeky zřetelně vázány na úseky, kde Divoká Orlice po přechodném, ale značném 
zvýšení spádu vytéká z hlubokých údolí do± rovinatého terénu, rychle spád ztrácí a ukládá 
hrubozrnné splaveniny uvnitř a při okrajích (dříve pravděpodobně víceramenného) koryta. 
Na podélném profilu řeky patří k takovým úsekům rozšiřující se údolí pod soutěskou Zem
ské brány mezi Nekoří a Žamberkem a údolí u Doudleb n. Orl. ve směru ku Kostelci n. 
Orl., ležící na úpatí nstrmého stupně" mezi Liticemi n. Orl. a Potštejnem (obr. 3). Lze 
předpokládat, že recentní lokality C. pseudophmgmitis na Divoké Orlici (1962-1969) jsou 
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Ti!.b.:?. - AsociRce Peta~ito officinRlis-rhell'lrid„tum erundinacf.'ae a C'1lAm11grostiP.tu111 

pseudophregmi tis ne Divoké Orlici. 

A!IOCiBCI! 

Číslo snímku 

Plocha snímku, m2 

Pokryvnost, % 

Počet druhó 

Dominentní e cherekt, druhy 

+) Pheleris erundinecee 
Celemegrostis pseudophragmitis 

Dif. druhy asociací 

Petasi te s hybridu s 
Stellarie nemorum 

+) Druhy sv.Pheleridion erundinAcee!' 

Druhy r„ Nesturtio-Glycerietelie 
11 tf'.Phregmiti-Megnoc11ricetee 

Poe palustri s 
Mrntha 1ongifoli11 
Mentha equetica 

~i~~~~~e e~r~r~:~: 
Veronice beecebunge 
Epilobium roseum 
Geliua pelustre 

OstRtní druhy 

Myosotis pelustris 
Chaerophyllum hirsutum 
!!llpetieos noli-tengere 
Cel the pdustris 
Filipendula ulmeria 
Cirsium oleraceum 
Poa trivialis 
Syinphytum officin11le 
Agrostis stolonifere subsp.prorepens 
C11rdaminopsis halleri 
Lythrum salicaria 

~~~W~~=g~i~~0f W> 
Cerduus personata 

PrlA!li to-PhRl111rldrt11m 
nr11ntli nAC!'AP 

16 

80 

17 

r 

+ 

r 

20 

80 

17 

+ 

+ 
+ 

+ 
1 

20 

90 

16 

+ 
l 

+ 
l 

+ 
+ 

16 

95 

17 

+ 

r 

+ 

r 
r 

16 

95 

15 

+ 
+ 

+ 

+ 
r 

C11l B111Ap;ro!I ti e tum 
T'"'""dophr11gmi ti~ 

6 

7 

95 

13 

+ 
l 

90 

10 

8 

8 

95 

14 

+ 
+ 
1 
1 
+ 

+ 
+ 

l'ouze v jednom snímku : Stelleria al sine 2 :+, Ranunculus lenuginosus 2 :r, Polygonum bistorte 4 :+ 
Galeopsis tetrehit 5:r, Velerienll sembuci!olie 5:+, Cheerophyllu111 Bromsticum 6:+, Anthriscufl 
sylvestris 7:r, Bidens tripartita 7:r. 

Lokality snímkll v tab.2.: 1. Pobt'ežní náplav Div.Orlice e11 1,5 km pod ZP.m~ltou brónou, 7,1969. 
- 2. Pobř·ežní náplav Div.Orlice ce 1,8 km n!ld Klál!tercem o.Orl., 7.1969. - ). Népll'lv Div.Orlic!! 
u obce Nekol'-, 7.1967. - -4. Pobl'-efní náplav Div.Orlice ca 1 km pod Liticemi n.Orl„ 7,1967, - 5. 
Pobřežní néplev Div.Orlice pod zříceninou Počtejnn, 7.1967. - 6, NéplRv Div.Orlice oBd silnič 
ním mostem v Doudlebách n.Orl., 7 .1967. - 7. Náplav v korytě Div.Orlice {/!ld mostPm mezi Zsmber
kem e Helvíkovicemi, 6.1967. - 8. Náplav Div.Orlic!! pod koupelilJtěm nnd Zemberkem, 7.1968. 
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pouhým zbytkem původního rozšíření společenstva v hospodářsky neovlivněné , přirozené 
krajině. Pokračující ústup C. p3eudophmgmíti3 byl ostatně zaznamenán i v posledních 
25 letech. Není vyloučeno, že postupně zmizí i zbývající drobné porosty stejně, jako již 
zmizely na Bečvě a mizejí na Ostravici. 

Shrnutí 
Práce informuje o druhovém složení, rozšíření a synekologii společenstev s převládajícím druhem Phalaris 

arundinacea na Divoké a Spojené Orlici v severovýchodních Čechách . Zpracovaný materiál pochází z let 
1962 až 1969. Tok řeky byl tehdy jen málo pozměněn regulací. Byly analyzovány čtyři typy společenstev : 

Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 em., Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961 , Petasito 
officinalis-Phalaridetum arundinaceae Schwick. 1933 em. a Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecký 
1968. 

Zusammenfassung 
Die Arbeit informiert i.iber die Artenzusammensetzung, Verbreitung und Synokologie der Gesellschaften 

mit vorherrschender Art Phalaris arundinacea an den Uforn der Wilden und Vereinigten Adler in Nordost
bohmen, und zwar auf Grunde der in den Jahren 1962-1969 durchgefůhrten Geliindebeobachtungen . Die 
Ufer und die Flussaue des Wasserlaufes waren damals nur wenig durch Regulierungsarbeiten verandert . Es 
wurden nachfolgende Gesellschaftstypen analysiert: Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 em., Rorippo
Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961, Petasito officinalis-Phalaridetum arundinaceae Schwick . 1933 
em. und Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecký 1968. 
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