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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Louky v zámeckém parku Vlašim 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Benešov 

Obec: Vlašim 

K.ú.: Vlašim 
 

 

Obr.1. Orientační mapa lokality Louky v zámeckém parku Vlašim. 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 

346/3 

část 
Vlašim KN 10001 

1952 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 



347 část Vlašim 
KN 10001 

6260 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

349 část Vlašim 
KN 10001 

976 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

353 část Vlašim 
KN 10001 

14133 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

354 část Vlašim 
KN 10001 

24760 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

357 část Vlašim 
KN 10001 

9500 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

358/1 

část 

Vlašim 
KN 10001 

22000 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

359/1 

část 

Vlašim 
KN 10001 

1000 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

361/1 

část 

Vlašim 
KN 10001 

33441 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

365 část Vlašim 
KN 10001 

3830 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

367 část Vlašim 
KN 10001 

785 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

369 část Vlašim 
KN 10001 

3237 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

370/1 

část 

Vlašim 
KN 10001 

31042 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

372 část Vlašim 
KN 10001 

2926 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

373 část Vlašim 
KN 10001 

5236 trvalý travní 
porost 

louka nájem Město Vlašim 

celkem 161078 

  

2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Lokalita Louky v zámeckém parku Vlašim zahrnuje luční travnaté plochy v zámeckém 

parku Vlašim. Zámecký park se rozkládá na západním okraji města Vlašimi. Zahrnuje 

meandrovité údolí řeky Blanice s přilehlými zalesněnými stráněmi a vmezeřenými loukami. 

Východním směrem vybíhá do intravilánu města plošina s rozsáhlejšími travními plochami, 

navazující na stavbu zámku. Další rozsáhlejší travnaté plochy se nachází v nivě řeky Blanice. 

Součástí parku jsou kromě řeky Blanice a náhonu k zámecké vodní elektrárně i umělé drobné 

vodní plochy – rybníčky a tůně. V zámku se nachází několik historických staveb a nově 

pořízená návštěvnická infrastruktura (tabule naučné stezky, interaktivní prvky). 

V regionálně geografickém členění České republiky patří lokalita do okrsku Kácovská 

pahorkatina. Geologickým podkladem jsou silimaniticko-biotitické pararuly moldanubika, 

překryté v nivě řeky Blanice kvartérními fluviálními hlinitopísčitými náplavy s relativně 

velkou mocností. Skalní podklad vychází na povrch v četných skalních stěnách a odkryvech 

na svazích údolí. Klimaticky náleží lokalita do mírně teplé oblasti (MT10). Na lokalitě se 

vyskytují na svazích a plošinách kambizemě (hnědé lesní půdy), v nivě Blanice pak hluboké 

fluvizemně. Parkem protéká řeka Blanice ústící následně do řeky Sázavy, do Blanice se 

v parku vlévá ve směru od Domašína Domašínský potok. Některé louky leží přímo v nivě 

řeky Blanice a jsou za vyšších vodních stavů zaplavované. 



V regionálně biogeografickém členění náleží lokalita do bioregionu 1.22 – Posázavský 

bioregion. Potenciální přirozenou vegetací je v okolní oblasti biková nebo jedlová doubrava 

(Luzulo albidae-Quercetum petrae, Abieti-Quercetum), ze západu do parku zasahuje okrsek 

černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Ve fytogeografickém členění ČR 

náleží lokalita do okrsku 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina. 

 

2.1.3. Vymezení biotopů a flóra 

 

Vědecké 
jméno 
taxonu 

České 
jméno 
taxonu 

Významnost Početnost 
(např. počet 
kvetoucích 
jedinců) 

Lokalizace  Nároky na 
zachování 
populace 
druhu 

HD Bern I § RL 

Aurinia 

saxatilis 

subsp. 

arduinii 

tařice skalní 

Arduinova   §3 C4a 

desítky 

kvetoucích 

skála pod 

Starým 

hradem 

osvětlená 

skála 

Primula veris 

prvosenka 

jarní    C4a 

desítky 

kvetoucích 

okraje lesa 

a louky 

nepravidelně 

sečené 

okraje 

 

Zámecký park zahrnuje celou řadu biotopů. Z lesních jsou to hlavně hercynské 

dubohabřiny (L3.1) a suché acidofilní doubravy (L7.1). Zvláště u hercynských dubohabřin je 

velmi pěkně zachovalý bylinný podrost s hájovými druhy. Velmi cenný je suťový les v oblasti 

u Starého hradu. Mimo velmi bohatého bylinného podrostu se zde vyskytuje i řada 

ohrožených druhů (Aconitum variegatum, Lilium martagon, Aruncus vulgaris). Podél řeky 

Blanice se vyskytují vrbové křoviny přecházející do olšovo-jasanového luhu (L2.2). 

Nelesní biotopy reprezentují trávníky několika typů. Na plošině jsou to travní porosty 

odpovídající nejblíže poháňkovým pastvinám (T1.3). Tvoří velké plochy na hlavní louce, u 

zámku, u Čínského pavilonu a na louce u hřibů. Vyskytují se běžné luční druhy: psineček 

výběžkatý (Agrostis stolonifera), psineček obecný (Agrostis capillaris), černohlávek obecný 

(Prunella vulgaris), jetel plazivý (Trifolium repens), světlík lékařský (Euphrasia 

rostkoviana). Na okrajích luk u Čínského pavilonu roste prvosenka jarní (Primula veris). Na 

zatěžovaných a intenzivně sečených plochách se vegetace blíží spíše kulturním trávníkům 

s druhy snášejícími intenzivní využití -  bojínek luční (Phleum pratense), jitrocel větší 

(Plantago major), jílek vytrvalý (Lolium perenne), sedmikráska vytrvalá (Bellis perennis). 

Cenným biotopem jsou nivní psárkové louky u Blanice (T1.4). Zahrnují plochy v nivě 

řeky Blanice a výběžek u Domašínského potoka. Louky jsou za vyšších vodních stavů 

přeplavované. Louky mají mezofilní, ale místy až mokřadní charakter. Z dominantních druhů 

se vyskytuje psárka luční (Alopecurus pratensis), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), 

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), dále vrbina 

penízková (Lysimachia nummularia), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) a kostival 

lékařský (Symphytum officinale). Zamokřená místa obsazuje blatouch bahenní (Caltha 

palustris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), u tůní zblochan vzplývavý (Glyceria 

fluitans). 

Soliterně se na loukách vyskytují mohutné dřeviny, zejména duby letní (Quercus 

robur) s potenciálním výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita). 

Na skále pod Starým hradem je na malé ploše okrsek vegetace skalních trávníků s kostřavou 

sivou (T3.1), s význačným výskytem tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. 



arduinii). V menší míře zde rostou i další druhy skalních trávníků – mochna jarní (Potentilla 

tabernaemontani), rozchodník bílý (Sedum album) nebo kostřava žlábkovitá (Festuca 

rupicola). 

 

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 

ridibunda 

skokan 

skřehotavý    §1 NT roztroušeně okolí tůní  

Rana lessonae 

 

skokan 

krátkonohý   §2 VU roztroušeně nivní louky  

Rana 

esculenta 

skokan 

zelený   §2 NT roztroušeně okolí tůní  

Rana arvalis skokan štíhlý   §1 EN ojediněle nivní louky  

Rana 

temporaria 

skokan 

hnědý    LC desítky nivní louky  

Hyla arborea 

rosnička 

zelená   §2 NT ojediněle 

nivní louky, 

křoviny  

Bufo bufo 

ropucha 

obecná   §3 LC ojediněle 

nivní louky, 

křoviny  

Bombina 

bombina 

kuňka 

obecná   §2 EN ojediněle okolí vody  

Lutra lutra vydra říční   §2 VU 

ojediněle ale 

pravidelně 

okolí řeky 

Blaníce  

 

Zámecký park je na faunu poměrně bohatý, byla zde zaznamenána řada druhů ptáků i 

savců. Většina druhů je vázána na stromy, resp. lesní plochy, např. páchník hnědý 

(Osmoderma barnabita), který je také předmětem ochrany evropsky významné lokality. 

Na louky jsou z těchto druhů úžeji vázáni pouze obojživelníci.  Pro řadu dalších druhů 

(včetně páchníka hnědého) je ale určující mozaika dřevin a luk, přičemž udržováním luk 

vzniká rozvolněný zápoj stromů, který následně vytváří osluněné kmeny stromů a bohatou 

škálu vlhkostních a světelných podmínek v přechodech mezi skupinami dřevin a loukami. 

Nivní louky jsou důležitou součástí biotopu vydry říční (Lutra lutra), která park 

využívá jako biokoridor nebo jako součást loveckého okrsku. 

 

2.2. Ekologické souvislosti  

2.2.1. Velikost  

Vymezení luk je dáno rozšířením lučních ploch v zámeckém parku. V minulosti byla 

rozloha luk v parku zřejmě větší, o čemž svědčí i fragmenty luční vegetace v hájích. V rámci 

úprav parku jsou postupně rozčleňovány nálety zapojené porosty dřevin. Na uvolněné plochy 

se tak navrací luční vegetace, lze předpokládat do budoucna zvětšování rozlohy luk. 



2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentativnost biotopů je průměrná, u nivních luk nadprůměrná. Význam luk 

spočívá také ve funkci tvorby mozaiky dřevin důležité pro živočichy. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 
Vzhledem k nízkému nasycení biotopů druhy a je obnova relativně snadná. 

2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita je součástí evropsky významné lokality CZ0213009 - Vlašimská Blanice. 

Evropsky významná lokalita je smluvně chráněna.  

 Lokalita je součástí regionálního ÚSES, zaneseného do územně analytických podkladů 

Středočeského kraje. 

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

V rámci územního plánu města Vlašimi je lokalita vymezena jako plocha parku. 

 

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

v minulosti a současnosti 

2.4.1. Ochrana přírody 

O zámecký park Vlašim se od doby svého vzniku aktivně zajímá ČSOP Vlašim, 

podílel se na ošetření starých dubů, vybudoval naučnou stezku (v současnosti 2. rozšířená 

verze). 

2.4.2. Zemědělství 

Park vznikl v polovině 18.století ze zámecké obory. Cílenými krajinářsko-

sadovnickými úpravami zde vznikl park přírodního anglického stylu s četnými kompozicemi 

využívajícími výhledy a kontrastu lučních ploch a dřevin. 

V 2.pol.20.stol. byla údržba parku zanedbávána a některé luční plochy zarostly 

náletovými dřevinami. Pravidelně sečeny a udržovány byly hlavně louku u zámku. 

Městem Vlašimi byla zřízena Správa zámeckého parku, která provádí základní údržbu 

parku. Vzhledem k velké rozloze luk provádí sečení od roku 2013 ČSOP Vlašim. 

 

2.4.3. Rekreace a sport 

Lokalita je vyhledávaným turistickým a rekreačním cílem. Některé louky jsou 

využívány jako pikniková místa, hlavní louka v rámci kulturních akcí také jako místo pro 

hudební produkce.  

2.4.4. Myslivost a rybářství 

Lokalita není součástí honitby, myslivost zde není vykonávána. Řeka Blanice je v 

úseku parku součástí rybářského revíru 411 006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2, na kterém 

hospodaří MO Vlašim. V okolí rybích přechodů je lov zakázán.  

 

2.4.5. Výchovné a vzdělávací využití 

Zámeckým parkem prochází naučná stezka. ČSOP Vlašim využívá park k výukovým 

programům. Většina informací je zaměřena na hájovou složku parku. 

 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Konflikty zájmů se nepředpokládají. 

 



3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Zachování a zlepšení stavu biotopů na lokalitě. 

2. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 

3.2. Operativní cíle ochranářského plánu 

3.2.1. Zajištění dobrého stavu lučních porostů na lokalitě. 

3.2.2. Zajištění dobrého stavu skalních trávníků na lokalitě 

3.2.3. Propagace lokality různými způsoby. 

3.3. Navrhovaná opatření 

3.3.1. Zajištění dobrého stavu lučních porostů na lokalitě 

3.3.1.1. Zajištění sečení nivních luk 2x ročně, zohlednit rozmnožování obojživelníků 

3.3.1.2. Zajištění sečení mezofilních trávníků 2x ročně v západní části. Ve východní 

části 3x ročně, v případě zatížených ploch u zámku možno přidat i další seč. 

3.3.2. Zajištění dobrého stavu skalních trávníků na lokalitě 

3.3.2.1. Výřezy náletů a křovin, případně odstraňování expanzních nebo invazních 

druhů 

3.3.3. Propagace lokality různými způsoby 

3.3.3.1. Průběžná komunikace s vlastníkem 

3.3.3.2. Vycházka na lokalitu pro místní obyvatele. 

3.3.3.3. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

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

 

4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 

4.1. Použité podklady a zdroje informací 

4.1.1. Bibliografie a další údaje 

 Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy soustavy 

Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP, Praha 

 Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů české republiky. AOPK 

ČR, Praha 

 Metodika ochranářských plánů 

 Petříček V. (eds.) (1999): Péče o chráněná území Díl I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, 

Praha. 

 Pešout Zelený Kovařík - Parky 

 

4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace 

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

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

digitální formě. 
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