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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Mokřadní louky u Blažejovic 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Benešov 

Obec: Blažejovice, k.ú. Blažejovice 

Obec: Dolní Kralovice, k.ú. Vraždovy Lhotice 

 

 

Obr.1. Orientační mapa lokality Mokřadní louky u Blažejovic. 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 

139 Blažejovice KN 5 2248 
trvalý travní 
porost 

mokřad  
František 
Křišta 



120/1 Blažejovice KN 74 1016 
trvalý travní 
porost 

mokřad  Josef Fialka  

120/11 Blažejovice KN 10001 7173 
trvalý travní 
porost 

louka  
Obec 
Blažejovice 

141 Blažejovice KN 75 173 
trvalý travní 
porost 

louka  Milan Zoul 

144/1 Blažejovice KN 10001 

130 
(pozemek 
celkem 
145754) 

les louka  
Obec 
Blažejovice 

919/1 Blažejovice KN 10001 

332 
(pozemek 
celkem 
2606) 

ostatní 
plocha - 
cesta 

louka  
Obec 
Blažejovice 

142 Blažejovice KN 75 2539 
trvalý travní 
porost 

louka  Milan Zoul 

143 Blažejovice KN 152 1982 
trvalý travní 
porost 

louka  Karel Turek 

755 Blažejovice KN 10001 8056 
trvalý travní 
porost  

louka  
Obec 
Blažejovice 

756 Blažejovice KN 5 1888 
trvalý travní 
porost 

louka  
František 
Křišta 

757 Blažejovice KN 74 2116 
trvalý travní 
porost 

louka  Josef Fialka 

758 Blažejovice KN 153 1378 
trvalý travní 
porost 

louka  
Stanislav 
Beznoska  

921 Blažejovice KN 23 

115 
(pozemek 
celkem 
6950) 

ostatní 
plocha - 
cesta 

křoviny  Lesy ČR 

759 Blažejovice KN 103 2129 
trvalý travní 
porost 

louka  
Karel 
Marušák 

203/1 
Vraždovy 
Lhotice  

KN 279 153 
trvalý travní 
porost 

vrbiny  
František 
Verner 

203/2 
Vraždovy 
Lhotice  

KN 422 1824 
trvalý travní 
porost 

vrbiny, 
louka 

 Arnošt Novák 

203/3 
Vraždovy 
Lhotice  

KN 279 1250 
trvalý travní 
porost 

louka  
František 
Verner 

424 
Vraždovy 
Lhotice  

KN 10001 

310 
(pozemek 
celkem 
714) 

cesta louka  
Obec Dolní 
Kralovice 

202 
Vraždovy 
Lhotice  

KN 202 2216 
trvalý travní 
porost 

louka  Arnošt Novák 

celkem 37028 m2 



2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Mokřadní louky u Blažejovic tvoří pás mokřadních luk vklíněný v lese, severozápadně 

od obce Blažejovice. Na jižním konci lokality se nachází mělký rybník s navazující slatinnou 

loučkou. Následně výše proti toku potoka se louky vždy mírně svažují na západ - při potoce 

jsou vyvinuty vlhké pcháčové louky, výše na svahu přechody k bezkolencovým loukám až 

podhorským smilkovým trávníkům. V horní části lokality je dlouhodobě patrná absence 

sečení, kdy převládají vysoké byliny a hromadí se stařina. Do louky nalétávají dřeviny – břízy 

a olše. 

V regionálně geografickém členění České republiky patří lokalita do okrsku Čechtická 

pahorkatina. Geologickým podkladem jsou biotitické pararuly moldanubika, které jsou 

překryty  kvartérními hlinitými nivními sedimenty. Klimaticky náleží lokalita do mírně teplé 

oblasti (MT10), vyznačující se vyrovnaným klimatem. Na lokalitě se vyskytují v nejvlhčích 

místech - pseudogleje, gleje a organozemě, v okolí pak kambizemě. Lokalita patří do povodí  

Blažejovického potoka, který následně ústí do vodní nádrže Želivka. 

V regionálně biogeografickém členění náleží lokalita do bioregionu 1.22 – Posázavský 

bioregion. Potenciální přirozenou vegetací je biková nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-

Quercetum petrae, Abieti-Quercetum). Ve fytogeografickém členění ČR náleží lokalita do 

okrsku 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina. 

 

2.1.3. Vymezení biotopů 

Lokalita patří k významným zachovalým komplexům luk na Podblanicku. Hlavní 

význam spočívá v tom, že je zde zachována zonace mokřadních bioptopů nepoškozených 

intenzivní zemědělskou výrobou. V podobném rozsahu je zonalita těchto biotopů vyvinuta již 

jen na lokalitě „Řísnice“, na jiných lokalitách je vyvinuta pouze v náznaku (Na pramenech) 

nebo je poškozena zemědělským obhospodařováním (Na Kačíně). 

Na okraji rybníka roste nepočetný ďáblík bahenní (Calla palustris). Na jižním okraji 

lokality na ploše nad rybníkem se vyskytuje náznak přechodu vlhkých pcháčových luk (T1.5) 

k nevápnitým slatiništím (R2.2) s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), 

suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). 

V louce roste velký trs vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). 

 Louky táhnoucí se proti proudu potoka se vždy mírně svažují na západ - při potoce 

jsou vyvinuty vlhké pcháčové louky (T1.5), výše na svahu pak přechod k bezkolencovým 

loukám (T1.9) a blíže k lesu pak podhorské smilkové trávníky (T2.3). Na okraj potoka je 

vázán starček potoční (Tephroseris crispa), kterému nevadí nedosékání, současně jako jediný 

z cennějších druhů obsazuje i zarůstající plochy s nálety dřevin, kde dokáže v této části růst 

pro svou výšku. 

V trávnících se vyskytují charakteristické i zajímavější druhy, např. kozlík dvoudomý 

(Valeriana dioica) nebo trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens). Na okrsky smilkových 

trávníků je vázán výskyt populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica), který na této lokalitě 

dosahuje vysoké početnosti. Na okraji lesa roste i jalovec obecný (Juniperus communis).  

V horní části lokality je dlouhodobě patrná absence sečení na některých pozemcích, 

kdy převládají vysoké byliny a hromadí se stařina. Do louky nalétávají dřeviny – břízy a olše. 

Značné části někdejších lučních pozemků zarostla postupně lesem. V okolí lokality 

jsou zastoupeny zejména hospodářské porosty smrku a borovice, na okrajích k louce se 

v porostních pláštích vyskytují i dub letní a modřín. V louce rostou podél potoka vzrostlé olše 

lepkavé (Alnus glutinosa). 

 



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 

Calla 

palustris 

ďáblík 

bahenní   §3 C3 ojediněle 

okraj 

rybníka 

litorál bez 

zásahů 

Juniperus 

communis 

jalovec 

obecný    C3 ojediněle okraj lesa sečení luk 

Dactylorhiza 

majalis 

prstnatec 

májový   §3 C3 

cca 30 

kvetoucích 

mokřadní 

louky sečení louky 

Valeriana 

dioica 

kozlík 

dvoudomý    C4a 

stovky 

jedinců 

mokřadní  

louka sečení louky 

Tephroseris 

crispa 

starček 

potoční    C4a cca 500 

okraje 

louky u vrb 

sečení louky 

(nepravideln

é) 

Pedicularis 

sylvatica všivec lesní   §2 C2t 

roztroušeně 

na cca 35 m2 

smilkový 

trávník 

sečení, 

narušování 

drnu 

Menyanthes 

trifoliata 

vachta 

trojlistá   §3 C3 

stovky 

kvetoucích 

lodyh 

severní 

silně 

podmáčená 

část 

sečení 

plochy 

(nepravideln

ě) 

Epipactis 

helleborine 

kruštík 

širolistý    C4 ojediněle okraje lesa 

světlý okraj 

lesa 

 

Vegetace a výskyty vzácnějších druhů na lokalitě jsou sledovány od roku 2010. 

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 (1x biotop T2.3, 1x biotop R2.2). 

 

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 

Lestes dryas 

šídlatka 

tmavá    VU vzácně mokřad 

nezarostlé 

mokřady 

Rana 

kl.esculenta 

skokan 

zelený    §2 NT ojediněle 

okolí 

rybníka mokřad 



Bufo bufo 

ropucha 

obecná   §3 NT roztroušeně celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

Rana 

temporaria 

skokan 

hnědý     NT roztroušeně celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

Lacerta 

vivipara 

ještěrka 

živorodá    §2 NT ojediněle celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa, 

stabilní 

vodní režim 

Z fauny byly podrobněji sledovány pouze vážky (Rus,2015). Na lokalitě bylo nalezeno 

18 druhů vážek, zvětšiny vázány na jižní část lokality v blízkosti rybníka. Ze zaznamenaných 

uvedených druhů není žádný druh legislativně chráněn a pouze jediný druh - šídlatka tmavá 

(Lestes dryas) je v Červeném seznamu ohrožených bezobratlých České republiky (FARKAČ 

et al. 2005), a to v kategorii zranitelný druh (VU). 

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 je zarostlá lesem – 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 zejména zastoupenými druhově bohatými 

společenstvy i výskytem vzácných druhů. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 
Populace vzácných druhů na lokalitě jsou průměrné, jsou obnovitelné s obtížemi. 

V případě zničení populace 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 lokálního biokoridoru, který 

ale je zanesen do územního plánu obce Blažejovice. Severní část navazuje na lokální 

biocentrum vymezené na k.ú.Vraždovy Lhotce. 

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

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

biokoridoru ÚSES. Severní část v k.ú.Vraždovy Lhotce patří do správního území obce Dolní 

Kralovice. 

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

v minulosti a současnosti 

2.4.1. Ochrana přírody 

ČSOP Vlašim na lokalitě provádí sečení od roku 2004. V předchozím období nebylo na 

lokalitě sečení až na výjimky prováděno. Bohužel se nepodařilo navázat trvalou spolupráci se 

všemi vlastníky pozemků, a proto nebyly v uplynulém období některé pozemky sečeny. Při 



déletrvající absenci sečení se začíná rozšiřovat třtina, cenná vegetace je ohrožována nálety a 

ustupuje. 

 

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

 

2.4.2. Zemědělství 

Na lokalitě byly v minulosti pravidelně kosené louky – dle historického leteckého 

snímku na daleko větší ploše. Postupně bylo od seče upuštěno a na některé části pozemků 

expandoval les, případně náletové světlomilné dřeviny (bříza, olše). Louky byly vzhledem 

k poloze v lese mimo pozornost. Na jednu stranu to umožnilo zachování lokality před 

odvodňovacími pracemi, na druhou stranu zde bylo upuštěno od sečení, protože louky je 

obtížné možné sekat mechanizací. 

Lokalitě se bohužel nevyhla úprava toku, která měla zřejmě přinést zlepšení 

obhospodařovatelnosti. Potok byl na několika úsecích napřímen a zahlouben. 



Louky ve dvou částech jsou v LPIS zapsány pro ČSOP Vlašim. Plochy nesečené má 

v nájmu ZD Dolní Kralovice, ale nejsou sečeny. 

 
Obr.3 Vymezení půdních bloků LPIS na lokalitě 

 

2.4.3. Rekreace a sport 

Lokalita není rekreačně ani sportovně využívána. Lokalita není vzhledem k výskytu 

cenných společenstev a druhů pro využití pro rekreaci a sport vhodná. 



 

 

2.4.4. Myslivost a rybářství 

Severní část lokality je součástí honitby CZ2125110004 – Dolní Kralovice, nájemcem 

je Myslivecké sdružení Dolní Kralovice. Větší část lokality v k.ú.Blažejovice je součástí 

honitby CZ2125110026 – Snět-Blažejovice. 

Na lokalitě není umístěno přikrmovací zařízení. Občas se vyskytuje poškození luk 

černou zvěří. 

2.4.5. Výchovné a vzdělávací využití 

Informační tabule o přírodních hodnotách lokality a činnosti pozemkového spolku je 

umístěna na hrázi rybníka, kde se pohybují návštěvníci. Na vlastní lokalitě není informační 

tabule účelná.  

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 luk. Optimální podmínky pro zvláště chráněné druhy vázané 

na mokřadní louky. 

2. Vhodné podmínky pro obojživelníky. 

3. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 

3.2. Operativní cíle ochranářského plánu 

 Zajištění dobrého stavu mokřadních luk na lokalitě. 

 Udržení populací vzácných druhů rostlin na lokalitě. 

 Zajištění stabilního vztahu k pozemkům. 

 Zlepšení vodního režimu na lokalitě. 

 Sledování stavu bioty na lokalitě. 

 Propagace lokality různými způsoby. 

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

3.4.1. Zajištění dobrého stavu mokřadních luk na lokalitě 

3.4.1.1. Zajištění sečení luk vlastními silami ČSOP nebo smluvním subjektem 

3.4.1.2. Udržení rozlohy křovin a dřevin v ploše luk na stávající hodnotě, zejména 

likvidací náletů, případně redukce stromových vrb, břízy a olší 

3.4.2. Udržení populací vzácných druhů na lokalitě. 

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

tyto plochy průběžně obměňovat 

3.4.2.2. Na plochách všivce provádět mělké narušení drnu, např. drobnými rýhami 



3.4.3. Zajištění stabilního vztahu k pozemkům. 

3.4.3.1. Komunikace s vlastníky ohledně připravovaných záměrů, prodloužení smluv 

3.4.3.2. Jednání s vlastníky pozemků o zajištění zásahů na lokalitě mimo běžné 

hospodaření (vytvoření tůní, výřezy křovin) 

3.4.4. Zlepšení vodního režimu na lokalitě 

3.4.4.1. Revitalizace potoka spojená s vytvořením tůní. Tůně nevytvářet na loučce 

s výskytem vachty, ale např. v části zahloubeného koryta. 

3.4.5. Sledování stavu bioty na lokalitě.: 

3.4.5.1. sledování početnosti kvetoucích prstnatců, všivce a starčků každý rok 

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

let 

3.4.5.3. pořizování fotografické dokumentace lokality každý rok 

3.4.6. Propagace lokality různými způsoby 

3.4.6.1. Botanická exkurze na lokalitu. 

3.4.6.2. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

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

3.4.6.4. Údržba informační tabule na lokalitě. 
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4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace 

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

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

digitální formě. 
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