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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Drahňovická mokřadla 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Benešov 

Obec: Drahňovice 

K.ú.: Drahňovice 

 

Obr.1. Orientační mapa lokality Drahňovická mokřadla. Podkladová mapa: ZABAGED, 

wms.cuzk.cz 

 

1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích 

 

Situace pozemků v katastrální mapě je uvedena v příloze č.1 

 

číslo 
parcely 

katastrální 
území 

typ 
evidence 

číslo 
Listu 
vlastnictví 

výměra 
(m2) 

druh 
pozemku 

skutečná 
funkce 

vztah vlastník 

„část východ - na levém břehu“ 

386 Drahňovice KN 29 4909 
trvalý travní 
porost 

louka nájem 
Petr Košata, 
Alena 
Košatová 

389 Drahňovice KN 104 1755 
trvalý travní 
porost 

louka nájem Eva Šmídová 

390 Drahňovice KN 10001 38732 
trvalý travní 
porost 

louka nájem 
Obec 
Drahňovice 

celkem 45396 



„část západ - na pravém břehu“ 

376/1 Drahňovice KN 104 4014 
trvalý travní 
porost 

louka nájem Eva Šmídová 

376/2 Drahňovice KN 104 194 
trvalý travní 
porost 

křoviny - Eva Šmídová 

380 Drahňovice KN 38 3338 
trvalý travní 
porost 

louka - 
František 
Chalupecký 

381 Drahňovice KN 38 2273 
trvalý travní 
porost  

louka - 
František 
Chalupecký 

388/3 Drahňovice KN 30 10877 
trvalý travní 
porost 

louka nájem 
Ladislav 
Strnad 

388/4 Drahňovice KN 18 3705 
trvalý travní 
porost 

louka  nájem  

Pavel 
Retych, 
Marcela 
Dušánková 

388/5 Drahňovice  KN 18 1277 
trvalý travní 
porost 

louka nájem 

Pavel 
Retych, 
Marcela 
Dušánková 

celkem 26955 

 

Celkem: 45396 m2 

 

2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Drahňovická mokřadla leží severozápadně od obce Drahňovice v hlubokém údolí 

Křešického potoka. Lokalita zahrnuje rozsáhlý komplex mokřadních luk s typickou vegetací, 

vrbové křoviny u přírodního toku Křešického potoka. Louky se rozkládají v nivě potoka až 

k patě svahu, dále se údolí poměrně strmě zvedá v zalesněné svahy. Údolí již mimo lokalitu 

nabývá vzhledu až kaňonu.  

V regionálně geografickém členění České republiky patří lokalita do okrsku Kácovská 

pahorkatina. Geologickým podkladem jsou pararuly až svorové ruly jednotvárné série 

moldanubika. Klimaticky náleží lokalita do mírně teplé oblasti (MT10), vyznačující se 

vyrovnaným klimatem. Na lokalitě se vyskytují hluboké glejové půdy, často zaplavované, se 

sklonem k rašelinění. Lokalita patří do povodí Křešického potoka, který následně ústí do 

Sázavy. 

V regionálně biogeografickém členění náleží lokalita do bioregionu 1.22 – Posázavský 

bioregion. Potenciální přirozenou vegetací je v okolní oblasti lipová bučina s lípou srdčitou 

(Tilio cordatae – Fagetum), v konkrétních podmínkách hlubokého inverzního údolí je toto 

vymezení k diskusi. Ve fytogeografickém členění ČR náleží lokalita do okrsku 41 Střední 

Povltaví. 

 

2.1.3. Vymezení biotopů 

Plocha lokality zahrnuje několik biotopů. Plocha letního tábora zahrnuje sešlapávané 

trávníky se synantropní a poloruderální vegetací, z biologického hlediska méně zajímavou. 



Největší plochu zaujímají vlhké pcháčové louky s přechody do rašelinných luk. Specifické 

jsou tůně s vodní a litorální vegetací. V mozaice s loukami a u potoka se vyskytuje vegetace 

mokřadních vrbových křovin. 

Na většině plochy lokality se vyskytují společenstva vlhkých pcháčových luk (T1.5) 

s přechody do slatinných kyselých luk (R2.2). Druhové složení je typické pro biotop, jako 

dominanty se uplatňují pcháč bahenní (Cirsium palustre) a pcháč zelinný (Cirsium 

oleraceum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), 

krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Na více podmáčených místech pak skřípina lesní 

(Scirpus sylvaticus), sítina rozkladitá (Juncus effusus), blatouch bahenní (Caltha palustris), 

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Vyskytují se i 

přechody do tužebníkových lad (T1.6). Na přechodech louky v les se rozšiřuje ostřice 

třeslicovitá (Carex brizoides). 

V loukách jsou zrašelinělé plochy slatinných luk (R2.2) s výskytem ostřic - ostřice 

obecná (Carex nigra), ostřice šedavá (Carex canescens), ostřice prosová (Carex panicea) i  

ostřice zobánkatá (Carex rostrata). Z dalších druhů se vyskytuje kozlík dvoudomý (Valeriana 

dioica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium). Na okrajích sečených ploch roste starček potoční (Tephroseris crispa). 

Tůně v loukách jsou uměle vyhloubeny, nicméně představují cenný biotop. Okraje 

tůní obsadil orobinec širolistý (Typha latifolia), na hladině roste rdest plovoucí (Potamogeton 

natans). Velmi cenná je vegetace parožnatek (V5), kdy zde byly nalezeny 4 druhy - Chara 

vulgaris, Nitella flexilis, Nitella mucronata, Nitella capilaris (Melzerová, 2014) a Nitella 

gracilis (Kašťovský, 2015) 

V loukách se vyskytují kulovité mokřadní vrby (biotop K1) – ušatá (Salix aurita) i 

popelavá (Salix cinerea). Větší zastoupení mají vrbové křoviny podél potoka, kde se vyskytují 

i vrba křehká (Salix fragilis) a dalších světlomilné dřeviny – bříza bělokorá (Betula pendula), 

topol osika (Populus tremula), olše lepkavá (Alnus glutinosa). Menší plochy ve vrbových 

křovinách obsazuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica) a svízel přítula (Galium aparine). 

Malou plochu zaujímá poloruderální sešlapávaná vegetace na tábořišti na okraji 

lokality s tolicí dětelovou (Medicago lupulina), jitrocelem větším (Plantago major) a dalšími 

druhy. Louku na vyšší nivní terase pod chatou v západní části lokality je možné zařadit do 

mezofilních ovsíkových luk (T1.1) – převažují zde ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), 

řebříček obecný (Achillea millefolium), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) nebo chrpa 

luční (Centaurea jacea). 

 

2.1.4. Flóra 

Hlavní předmět ochrany: 

Vědecké 
jméno 
taxonu 

České 
jméno 
taxonu 

Významnost Početnost 
(např. počet 
kvetoucích 
jedinců) 

Lokalizace  Nároky na 
zachování 
populace 
druhu 

HD Bern I § RL 

Dactylorhiza 

majalis 

prstnatec 

májový   §3 C3 100 

mokřadní 

louky sečení louky 

Valeriana 

dioica 

kozlík 

dvoudomý    C4a 

stovky 

jedinců 

mokřadní  

louka sečení louky 

Tephroseris 

crispa 

starček 

potoční    C4a 100 

okraje 

louky u vrb 

sečení louky 

(nepravideln

é) 



 

Velmi významný je nález parožnatky Nitella mucronata, kdy Drahňovická mokřadla 

představují jednu ze čtyř známých lokalit tohoto druhu u nás.  

Vegetace a výskyty prstnatce májového na lokalitě jsou sledovány již od roku 2008, 

výsledky sledování prstnatců byly publikovány ve sborníku „Ekologická obnova v České 

republice“. Počet kvetoucích jedinců se po obnově sečení zvýšil z 0 na cca 100. V rámci 

projektu Ochrany biodiverzity ČSOP byl proveden na celé lokalitě floristický průzkum, který 

byl v roce 2015 opakován. V roce 2013 byly na lokalitě založeny dvě monitorovací plochy 

fixované geodetickými kolíky s hlavicí. Na plochách byly odečteny fytocenologické snímky. 

 

2.1.4. Fauna 

Vědecké 
jméno 
taxonu 

České 
jméno 
taxonu 

Významnost Početnost 
(např. počet 
kvetoucích 
jedinců) 

Lokalizace  Nároky na 
zachování 
populace 
druhu 

HD Bern I § RL 

Rana 

kl.esculenta 

skokan 

zelený    §2 NT ojediněle tůně 

nezarostlé 

tůně 

Lissotriton 

vulgaris čolek obecný    §2 NT plošný výskyt louky, tůně 

nezarostlé 

tůně 

Hyla arborea 

rosnička 

zelená   §2 NT ojediněle 

okraje 

křovin 

mozaika 

křovin a luk 

Bufo bufo 

ropucha 

obecná   §3 NT plošný výskyt celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

Rana 

temporaria 

skokan 

hnědý     NT plošný výskyt celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

Lacerta 

vivipara 

ještěrka 

živorodá    §2 NT ojediněle celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa, 

stabilní 

vodní režim 

Columba 

oenas 

holub 

doupňák   §2 VU ojediněle okolní lesy 

doupné 

stromy 

Alcedo atthis 

ledňáček 

říční   §2 VU ojediněle 

vodní tok a 

okolí 

přírodní 

charakter 

toku 

Muscicapa 

striata lejsek šedý   §3  ojediněle 

mozaika 

křovin a luk 

mozaika 

křovin a luk 

Ardea cinerea 

volavka 

popelavá    NT ojediněle 

tůně, vodní 

tok 

přírodní 

charakter 

toku 

Corvus corone vrána obecná    NT ojediněle 

mozaika 

křovin a luk 

mozaika 

křovin a luk 

Z fauny byly podrobněji sledováni ptáci a obojživelníci (Pokorný, 2015). Na lokalitě 

Drahňovická mokřadla bylo zjištěno 43 druhů ptáků. Vzhledem k omezené rozloze se jedná o 

poměrně bohaté druhové spektrum, které odráží dosti značnou pestrost biotopů. Druhové 



spektrum lokality je ovlivněno i výskytem okolního lesa obklopujícího louky a mokřady a 

břehovými porosty vrb a olší podél Křešického potoka. Převažují běžné druhy vázané na lesní 

porosty (např. červenka obecná, drozdi, králíčci, holub hřivnáč, pěnkava obecná, sýkora 

koňadra aj.), dále se vyskytují druhy vázané na zapojené křoviny a břehové porosty (např. 

sýkora babka, sýkora lužní, pěnice černohlavá, pěnice slavíková), druhy otevřených 

vysokobylinných porostů (rákosník zpěvný, cvrčilka říční) a druhy vázané na vodní toky 

(ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, konipas bílý). Objevuje se více druhů 

využívajících stromové dutiny k hnízdění (všechny zjištěné druhy sýkor, špaček obecný, 

strakapoud velký, žluna zelená). Z význačných druhů lze jmenovat výskyt ledňáčka říčního a 

skorce vodního, kteří hnízdí patrně na Křešickém potoce poblíž lokality a do něj zaletují za 

potravou. Holub doupňák a budníček lesní jsou charakteristické druhy starších listnatých 

porostů s dutinami, jejich výskyt ale není vázán na biotopy sledovaného území.  

Na lokalitě Drahňovická mokřadla bylo zjištěno rovněž pět taxonů obojživelníků: 

skokan hnědý, ropucha obecná, čolek obecný, rosnička zelená a skokan zelený synkl. 

Komplex zelených skokanů nebyl rozlišován do nižší taxonomické úrovně. Skokan hnědý, 

ropucha obecná a čolek obecný se vyskytovaly plošně po zájmovém území a byla u nich 

potvrzená početná rozmnožující se populace. Rosnička zelená a skokan zelený byli zjištěni 

ojediněle. Z vážek byla zjištěna klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), reofilní druh, který 

se vyvíjí ve vodních tocích s vhodnými sedimenty v otevřenější krajině nižších poloh. 

Vhodné by bylo sledování zaměřené na vodní hmyz (brouci), případně houby, kde lze 

očekávat nálezy zajímavých druhů. 

 

2.2. Ekologické souvislosti  

2.2.1. Velikost  

Vymezení lokality je dáno rozšířením zachovalých mokřadních luk. Část pozemků 

bývalých mokřadních luk na pravém břehu potoka je silně zarostlá dřevinami – jejich obnova 

by byla velmi obtížná. 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentativnost biotopů je vysoká. Lokalita je jednou z nejlépe zachovalých 

mokřadních luk na Podblanicku, je významná jako příklad louky, která nebyla zasažena 

odvodňovacími  opatřeními. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 
Populace prstnatce májového na lokalitě je silná, nicméně společně s populacemi 

dalších vzácnějších druhů na lokalitě je obecně obnovitelná s obtížemi. V případě zničení 

populace nebo biotopu lze druhy na lokalitu vrátit přenosem z jiných lokalit v regionu, 

nicméně s již odlišným genofondem. Pro další vývoj lokality je preferováno zachování 

stávajících populací, ev. obnova vymizelých druhů z místní banky semen. Obnova biotopů je 

v případě odvodnění záležitostí značně dlouhodobou, ne-li nemožnou. 

2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita není zvláště chráněným územím, pouze je součástí regionálního biokoridoru, 

zaneseného do územního plánu obce Drahňovice, územní plán VÚC okresu Benešov 

vymezuje lokalitu dokonce jako součást nadregionálního biocentra.. 

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

Obec Drahňovice má v území lokality zpracován územní plán. Lokalita je součástí 

biokoridoru ÚSES.  



2.4. Socio-ekonomické poměry - využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu, 

v minulosti a současnosti 

2.4.1. Ochrana přírody 

Před rokem 2004 nebylo na lokalitě sečení až na výjimky prováděno.V roce 2004 byly 

na lokalitě vybudovány tůně pro obojživelníky a byla obnovena seč luk. 

Postupně se podařilo navázat spolupráci se všemi vlastníky pozemků a většina lokality 

je sečena pravidelně. 

 

 
Obr.2. Letecký snímek lokality z roku 1953. Zdroj: kontaminace.cenia.cz 

2.4.2. Zemědělství 

Na ploše mokřadní louky byly pravidelně kosené louky ve vlastnictví obce a 

soukromých vlastníků. Na lokalitu byl vždy vzhledem k poloze v hlubokém údolí obtížný 

přístup. Na jednu stranu to umožnilo zachování lokality před odvodňovacími pracemi, na 

druhou stranu zde bylo upuštěno od sečení, protože louky není možné sekat mechanizací. 

Louky ve východní části jsou v LPIS zapsány pro ČSOP Vlašim, Louky v západní 

části jsou sečeny místním zemědělcem panem Vladimírem Štěpánkem, Drahňovice 29, 257 

26. 



 
Obr.3 Vymezení půdních bloků LPIS na lokalitě 

 

2.4.3. Rekreace a sport 

V severovýchodní části je umístěno tábořiště s dvěma sruby a dalšími plochami 

(ohniště, hrací plácky) vybíhajícími do lokality. Tábořiště je využíváno zpravidla jen v létě. 

Hygienické zázemí tábořiště je umístěno mimo lokalitu, níže po toku potoka. Negativní vlivy 

na lokalitu nebyly zjištěny. 

Lokalita vzhledem k vysokému zamokření není pro další využití pro rekreaci a sport 

vhodná. 

2.4.4. Myslivost a rybářství 

Severní část lokality je součástí honitby CZ2101110010 – Choratice, nájemcem je MS 

Javor Choratice. Jižní část lokality je součástí honitby CZ2101606003 – Český Šternberk. 

Na lokalitě není umístěno přikrmovací zařízení. Škody zvěří nebyly zjištěny. 

2.4.5. Výchovné a vzdělávací využití 

Na lokalitě jsou nainstalovány dvě informační tabule o přírodních hodnotách lokality a 

činnosti pozemkového spolku na lokalitě – u louky ve východní části. V roce 2008 byl 

zpracován i informační leták o lokalitě. Lokalita je vhodná pro občasné exkurzní využití, 

intenzivní návštěvnost je nevhodná. Případné další zpřístupnění lokality je možné zaměřit 

pouze na vybrané odborné skupiny (např. studenti) 

2.4.6. Další využití 

Na potoce mezi oběma částmi lokality je lávka a brod. 

 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Konflikty zájmů mohou nastat při snaze soukromých majitelů o zalesnění pozemků, toto 

je nevhodné. 

 

 



3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Stabilní biotopy mokřadních a slatinných luk. Optimální podmínky pro zvláště chráněné 

druhy vázané na mokřadní louky. 

2. Vhodné podmínky pro druhy tůní, vázané na různá sukcesí stadia. 

3. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení  

Vnitřní faktory: 

 kvalita (diverzita) luk v současném stavu, 

 louka je neustále ohrožována nálety dřevin z okolního lesa a vrbových křovin 

Vnější faktory: 

 Nestabilní zajištění vztahu k části pozemků. 

 Hospodářské záměry farmáře pana Štěpánka 

 Nestabilní zdroje financování kosení. 

3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

 Zajištění dobrého stavu mokřadních ploch na lokalitě. 

 Udržení populace prstnatce májového na lokalitě. 

 Udržení rozmanitých podmínek pro živočichy a rostliny vázané na tůně. 

 Sledování stavu bioty na lokalitě. 

 Zajištění stabilního vztahu k pozemkům. 

 Propagace lokality různými způsoby. 

3.4. Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za realizaci 

3.4.1. Zajištění dobrého stavu mokřadních ploch na lokalitě 

3.4.1.1. Zajištění sečení luk ve východní části lokality vlastními silami ČSOP 

3.4.1.2. Zajištění sečení luk v západní části panem Štěpánkem na blocích LPIS a 

vlastními silami ČSOP na zbylé části 

3.4.1.3. Udržení rozlohy vrbových křovin v ploše luk na stávající hodnotě zejména 

likvidací náletů, případně mírná redukce břízy a osik 

3.4.2. Udržení populace prstnatce májového na lokalitě. 

3.4.2.1. Ponechávání malých ploch s výskytem prstnatců v jednom roce neposečených, 

tyto plochy průběžně obměňovat 

3.4.3. Udržení rozmanitých podmínek pro živočichy a rostliny vázané na tůně. 

3.4.3.1. Provést u vybraných tůní postupně s odstupem 3-5 let obnovu tůně 

odstraněním narostlé rostlinné biomasy a naplaveného sedimentu bagrem 

3.4.3.2. U vybraných tůní s výskytem parožnatek provést vytrhání orobince na cca 1/3 

obvodu tůně 

3.4.4. Sledování stavu bioty na lokalitě.: 

3.4.4.1. sledování početnosti kvetoucích prstnatců každý rok 

3.4.4.2. odečet fytocenologických snímků na trvalých monitorovacích plochách 1x za 5 

let 

3.4.4.3. pořizování fotografické dokumentace lokality každý rok 

3.4.5. Zajištění stabilního vztahu k pozemkům 



3.4.5.1. Průběžná komunikace s vlastníky pozemků, event. aktualizace nájemních 

smluv 

3.4.5.2. Uzavření dohody o společné péči o lokalitu s panem Štěpánkem 

3.4.5.3. Jednání s vlastníky pozemků v západní části o zajištění zásahů na lokalitě 

mimo běžné hospodaření (obnova tůní, výřezy křovin) 

3.4.6. Propagace lokality různými způsoby 

3.4.6.1. Komunikace s táborníky. 

3.4.6.2. Botanická exkurze na lokalitu. 

3.4.6.3. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

3.4.6.4. Prezentace lokality v místních, regionálních i celostátních médiích. 

3.4.6.5. Údržba informačních tabulí na lokalitě. 

 

4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 

4.1. Použité podklady a zdroje informací 
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4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace 

Fotografická a další dokumentace k lokalitě je uložena v lokalitní knize „Drahňovická 

mokřadla“ v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim v tištěné a 

digitální formě. 
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