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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Na Kačíně 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský  

Okres: Benešov 

Obec: Kuňovice 

Katastrální území: Kuňovice, Mnichovice 

 

Obr.1. Lokalita Na Kačíně. Zdroj: WMS Cenia - geoportal.cenia.cz, Datový podklad: 

Automapa 1:100000  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích 

 

Údaje o pozemcích jsou uvedeny v příloze č.1 

Situace pozemků Katastru nemovitostí je uvedena v příloze č.2 

Situace pozemků Pozemkového katastru (zjednodušené evidence) je uvedena v příloze č 3 

 

2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

V geomorfologickém členění provincie Česká vysočina náleží lokalita do oblasti 

Středočeské pahorkatiny, celku Vlašimská pahorkatina a okrsku Načeradecká pahorkatina.  

Geologické podloží tvoří horniny jednotvárné série moldanubika – biotiticko-

sillimanitické pararuly. Horninové podloží je překryto potočními usazeninami a místy silně 

vyvinutými půdami. Půdy se vyskytují v potoční nivě glejové, ve vyšších partiích lokality 

kambizemě. V okolí pramenných vývěrů se vyskytují rašelinné půdy.  

Území se rozkládá v mělkém údolí, které se zvolna svažuje ke středové linii, kterou 

tvoří koryto bezejmenného místního toku. Vyšší sklon svahu se objevuje jen ojediněle. Sklon 

samotného údolí činí je orientován k SZ. Plocha se rozkládá v nadmořské výšce 460 - 470 m 

n. m.  

Lokalita náleží do mírně teplé oblasti MT9 dle Quitta (1971). Jedná se oblast s 

následující klimatickou charakteristikou: 

Průměrná teplota v lednu: -3 -4 Průměrná teplota v červenci: 17 - 18 

Počet letních dnů: 40 - 50 Počet ledových dnů: 30 - 40 

Počet mrazových dnů: 110 - 130 Počet jasných dnů: 40 - 50 

 

2.1.2. Hydrologické poměry 

Území patří do povodí Pekelského potoka, který je přítokem Štěpánovského potoka. 

 

 



Obr.2. Povodí Pekelského potoka. Výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR. 

Bezejmenný přítok Pekelského potoka přitéká na lokalitu silničním propustkem 

z pramenné oblasti za silnicí. Jeho tok je poměrně vodný, s průtokem i za suchých let. Koryto 

je vlivem předchozího narovnání (zejména v části pod silnicí) pro zaústění odvodňovacích 

systémů poměrně zahloubené. 

V roce 2007 provedl ČSOP Vlašim úpravu koryta potoka rozvolněním v dolní části 

lokality. Do koryta v horní rovné části byly vloženy kamenné přehrážky, které vytváří v toku 

kaskády, zabraňují vymílání a nadlepšují hladinu podzemní vody. 

 

2.1.3. Vymezení biotopů 

V biogeografickém členění ČR (Culek, 1995) náleží lokalita do hercynské 

biogeografické provincie, resp. bioregionu 1.22. Posázavský a to v jeho typické části. Lokalita 

leží v biochoře 4BS - Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. 

Ve fytogeografickém členění ČR (Skalický, 1988) leží lokalita v mezofytiku, 

fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika. Lokalita leží ve fytogeografickém 

okresu 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina v jeho typické části. 

Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) na lokalitě uvádí 

bikovou nebo jedlovou doubravu (Luzulo albidae – Quercetum petrae). Geobotanická mapa 

(Mikyška, 1968) na lokalitě uvádí při vodním toku Luhy a olšiny. 

 

V současnosti je možné na lokalitě vylišit několik typů ploch, lišících se přítomným 

typem biotopu i způsobem a historií obhospodařování. 

Na jihovýchodním okraji lokality leží plochy orné půdy (1a, 1b). Do lokality byly 

zařazeny pro úplnost zahrnutých pozemků. 

Na ornou půdu navazuje pás kulturní louky (2). Tento pás je ovlivňován dotací hnojiv 

ze sousedního pole, jako nejsušší část travních porostů je sečen traktorem. Vyskytují se 

kulturní trávy jako psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 

elatius), z kvetoucích bylin jsou přítomné kohoutky luční (Lychnis flos-cuculi) a pryskyřník 

ostrý (Ranunculus acris). Význam tohoto pásu spočívá hlavně v zachytávání splachů z pole. 

Na vnitřní straně ke středu lokality následuje pás polokulturní louky (3), z travin stále 

dominuje psárka luční, objevuje se ale širší spektrum bylin – černohlávek obecný (Prunella 

vulgaris), svízel syřišťový (Gallium verum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), bedrník 

obecný (Pimpinella saxifraga) a další. Významná je tato část lokality přítomností velké 

populace hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis), jehož populace se řadí k největším 

v regionu – v roce 2010 zde bylo zjištěno 573 kvetoucích jedinců. Na základě analogie 

s podobnými lokalitami v regionu je možné tuto část luk zařadit do svazu Violion caninae 

(biotop T2.3 – Podhorské smilkové trávníky), kdy na lokalitě představují ochuzený typ tohoto 

polečenstva, navíc degradovaný přihnojením a následnou expanzí trav. 

Na přechodu do nivy drobného toku jsou vytvořeny dva větší remízy s dřevinami – 

dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris) – 4a, nebo bříza bělokorá (Betula pendula) – 4b. 

Podrost remízů je relativně chudý, na okrajích ovšem rostou vysoké byliny – kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) i keře – růže šípková 

(Rosa canina). Nedosékané kraje remízů jsou často zdrojem následné expanze třtiny do louky. 

Nejcennější částí lokality je mokřadní centrální část tvořená lučními společenstvy 

svazu Calthion (T1.5 – vlhké pcháčové louky), které na pramenných výronech a 

zrašeliněných částech tvoří přechody k svazu Caricion fuscae (R2.2 – Nevápnitá mechová 

slatiniště). Vzhledem k nepravidelné a ostrůvkovité seči jsou pravidlem i přechody k vlhkým 

tužebníkovým ladům (T1.6). Luční porosty tvoří skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítina 

rozkladitá (Juncus effusus), blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč bahenní (Cirsium 

palustre), ze vzácnějších druhů se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) – v roce 



2010 zjištěni 4 kvetoucí jedinci - a  starček potoční (Tephroseris crispa). Přechod k rašeliništi 

indikuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Naopak nesečená místa a přechod 

k tužebníkovým ladům lze vylišit podle výskytu tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria) a 

vrbiny obecné (Lysimachia vulgaris). 

 Na lokalitě byly vytvořeny v roce 2007 3 tůně: 1 na pramenném vývěru, 2 v dolní 

části lokality přímo na drobném toku. Každá z tůné představuje odlišný směr vývoje drobných 

vodních ploch. Pramenná tůň je v současnosti zarostlá sítinou žabí (Juncus bufonius) a 

pryskyřníkem plaménkem (Ranunculus flammula). Biomasa není příliš velká. Horní z tůní na 

toku je zcela zarostlá zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans). Zarůstání zblochanem je 

způsobeno kolísáním vody v tůni, kdy za sušších období je voda v tůni nízko a zblochan se 

může rozvíjet. Horní tůň je situována jako obtočná, nespojená s tokem. Dolní z tůní na toku je 

průtočná, i za sucha na plné vodě, pokrytá porostem okřehku menšího (Lemna minor). 

Zblochan se zde vyskytuje jen na okrajích společně s žabníkem jitrocelovým (Alisma 

plantago-aquatica), přesličkou poříční (Equisetum fluviatile) a ostřicí měchýřkatou (Carex 

vesicaria). Voda v toku teče z polí na druhé straně silnice a je tedy dosti úživná. 

Na kvalitní části mokřadní louky navazují na západní a severní straně části, které byly 

dlouhodobě nesečeny, nebo stále ještě jsou nesečeny. Plochy lze zařadit do porostů svazu 

Calthion (T1.5) s přechodem do vlhkých tužebníkových lad (T1.6), místy silně 

degradovaných expanzí třtiny. 

6a - mozaika sečených a nesečených ploch, vlastnicky složitá část lokality. Na 

kosených částech roste skřípina lesní, blatouch bahenní, děhel lesní (Angelica sylvestris),  

sítina rozkladitá, na podmáčených místech bahnička mokřadní (Eleocharis palustris). Na 

nekosených částech dominuje třtina křovištní s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), 

vyskytuje se i vrbina obecná a kopřiva dvoudomá. Plochy s třtinou jsou dlouhodobě 

problematické, protože tvoří silný zdroj semen a trvalé riziko pro sousední kosené plochy. 

Výjimečně byl zjištěn i prstnatec májový (2 jedinci v roce 2009). 

6b – sečený pás mezi olšinou a výsadbou smrku. Sušší plocha, méně se vyskytuje 

skřípina lesní, více pryskyřník prudký a kohoutek luční. Na úkor louky se v minulosti rozšířil  

sousední olšový porost. Výjimečně byl zjištěn i prstnatec májový (2008 – 1 jedinec). 

6c – plocha, která byla poprvé sečena v roce 2010. Vzhledem k velkému podmáčení 

není tato část příliš degradována třtinou, vyskytuje se zde skřípina lesní, vrbina obecná, pcháč 

bahenní, kyprej vrbice (Lythrum salicaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a šišák 

hrálovitý (Scutellaria galericulata). 

V dolní části lokality zarostla postupně neobhospodařováním část luk a vytvořila se 

zde iniciální stadia jasanovo-olšového luhu (7) s olší lepkavou (Alnus glutinosa). Rozšiřování 

olší je tlumeno výřezem náletů při sečení luk. 

Horní část lokality při silnici tvoří kulturní louka (8), která postupně směrem dolů 

přechází v mokřadní louku. Vyskytuje se psárka luční, štovík tupolistý (Rumex obtusifolius), 

ovsík vyvýšený, v dolní vlhčí části přistupují další druhy – krvavec toten (Sanguisorba 

officinalis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), a hrachor luční (Lathyrus pratensis). Louka 

není botanicky zajímavá, ale plocha je vhodná k realizaci revitalizace potoka v případě 

zrušení sousedního upraveného koryta. 

Na opačné straně lokality je dlouhodobě nesečená část mokřadní louky (9), značně 

podmáčená a proto uchráněná před degradací třtinou. Na rozdíl od sousední sečené části (6c) 

zde dominuje tužebník jilmový a kyprej vrbice. lokalita je v dolní části zakončena svodným 

kanálem, příčně přetínajícím údolí. Dále po toku následují již kulturní louky. 

Lokalita byla v minulosti narušena neuváženou výsadbou smrku ztepilého (Picea 

abies) a modřínu evropského (Larix decidua) ve střední části lokality (10). Jednolitý porost 

smrku je zcela bez podrostu, na okraji s kopřivou a třtinou. 



Na východní straně navazují na lokalitu plochy méně hodnotných vlhkých luk, řídké 

olšové porosty a smrkový les. 

Přehledná situace vymezení jednotlivých částí lokality je uvedena v příloze č.4. 

 

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  (Rchb.) 

P. F. Hunt et 

Summerh. 

prstnatec 

májový   C3 C3 Cca 10 

plocha 5 

(ojediněle 

také 6a, 6b) sečení 

Tephroseris 

crispa (Jacq.) 

Schur 

starček 

potoční    C4 Cca 10 plocha 5 

sečení (ne 

intenzivní, 

vyhledává 

okraje 

sečených 

ploch) 

Scorzonera 

humilis L. 

hadí mord 

nízký    C3 

573 

kvetoucích 

(2010) plocha 3 sečení 

Pedicularis 

sylvatica L. všivec lesní   C2 C3 0 

linie 

přechodu 

ploch 3 a 5 sečení  

Drosera 

rotundifolia L. 

rosnatka 

okrouhlolis

tá   C2 C3 0 plocha 5 

sečení 

(extenzivní) 

Orchis morio 

L. 

vstavač 

kukačka   C2 C2 0 plocha 3 

sečení, 

absence 

hnojení 

Parnassia 

palustris L. 

tolije 

bahenní   C3 C2 0 

plocha 5 

(6?) sečení 

Menyanthes 

trifoliata L. 

vachta 

trojlistá   C3 C3 0 plocha 5 sečení 

Potentilla 

palustris (L.) 

Scop. 

mochna 

bahenní    C4 0 

plocha 5 

(6?) sečení 

 

Výskyt druhů, které nejsou aktuálně z lokality potvrzeny, je převzat ze starších prací, 

uvedených v seznamu literatury, zde je možné uvést např. botanickou inventarizaci z roku 

1975, provedenou Martinou Molíkovou. Díky starším údajům si můžeme udělat poměrně 

dobrou představu o velikosti a hloubce změn, kterými prošla lokalita za posledních 30 let. 



Pro účely zpracování plánu péče byl zpracován na lokalitě botanický průzkum. 

Současně byly zaznamenána poloha výskytu jednotlivých vzácnějších druhů. Tyto údaje byly 

následně použity pro vymezení dílčích ploch a stanovení managementu. 

Seznam zjištěných taxonů rostlin na lokalitě: 

bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) 

bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) 

bez červený (Sambucus racemosa) 

bika ladní (Luzula campestris) 

blatouch bahenní (Caltha palustris) 

bojínek luční (Phleum pratense) 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) 

bříza bělokorá (Betula pendula) 

bukvice lékařská (Betonica officinalis) 

černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 

děhel lesní (Angelica sylvestris) 

jetel plazivý (Trifolium repens) 

hadí mord nízký (Scorzonera humilis) 

hloh (Crataegus sp.) 

hrachor luční (Lathyrus pratensis) 

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

chrpa luční (Centaurea jacea) 

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 

karbinec evropský (Lycopus europaeus) 

kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 

kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris agg.) 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

kozlík lékařský (Valeriana officinalis) 

krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 

krušina olšová (Frangula alnus) 

kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 

maliník obecný (Rubus idaeus) 

medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 

metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 

modřín evropský (Larix decidua) 

mochna nátržník (Potentilla erecta) 

okřehek menší (Lemna minor) 

olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

ostřice bledavá (Carex palescens) 

ostřice ježatá (Carex echinata) – u tůňky? 

ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) 

ostřice obecná (Carex nigra) 

ostrice prosová (Carex panicea) 

ostrice srstnatá (Carex hirta) 

ostřice zaječí (Carex ovalis) 

ostřice zobánkatá (Carex rostrata) 

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 

pampeliška lékařská (Taraxacum officinale sect. ruderalia) 

pcháč bahenní (Cirsium palustre) 

pcháč oset (Cirsium arvense) 



poměnka bahenní (Myosotis palustris) 

prasetník kořenatý (Hipochaeris radicata) 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 

pryskyřník ostrý (Ranunculus acris) 

pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) 

pryskyřník plamének (Ranunculus flammula) 

pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) 

přeslička poříční (Equisetum fluviatile) 

přeslicka rolní (Equisetum arvense) 

psárka luční (Alopecurus pratensis) 

ptačinec trávovitý (Stellaria graminea) 

pýr plazivý (Elytrigia repens) 

rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 

rožec rolní (Cerastium arvense) 

růže šípková (Rosa canina) 

řebřícek obecný (Achillea millefolium) 

řeřišnice luční (Cardamine pratensis) 

řeřišnice hořká (Cardamine amara) 

sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

sítina článkovaná (Juncus articulatus) 

sítina žabí (Juncus bufonius) – v tůňce 

sítina rozkladitá (Juncus effusus) 

skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) 

smrk ztepilý (Picea abies) 

starček potoční (Tephroseris crispa) 

starček vejčitý (Senecio ovatus) 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 

svízel přítula (Galium aparine) 

svízel povázka (Gallium mollugo) 

svízel syřišťový (Gallium verum) 

šišák hrálovitý (Scutellaria galericulata) 

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 

šťovík kyselý (Rumex acetosa) 

šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) 

tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 

třeslice prostřední (Briza media) 

třešeň ptačí (Prunus avium) 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) 

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

violka bahenní (Viola palustris) 

vrba jíva (Salix caprea) 

vrba ušatá (Salix aurita) 

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) 

vrbina penízková (Lysimachia nummularia) 

vrbovka bahenní (Epilobium palustre) 

zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) 

zvonek rozkladitý (Campanula patula) 

žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 

 



V 60-tých letech 20. století prováděl „Na Kačíně“ podrobný výzkum řas Dr. Karel 

Rosa. Nalezl zde 350 druhů řas, z toho 21 druhů nových pro území tehdejšího 

Československa. Řasy (zejména rozsivky, jařmatkovité i dvojčatkovité řasy) nalezl v 

drobných tůňkách, které neudržováním postupně zanikly. 

Dr. Karel Rosa popisuje z lokality jednu bažinatou tůňku s malou hrází 

(pravděpodobně na místě současné dolní tůně). V době sucha uvádí Rosa místa jako suchá. 

Rosa popisuje řasovou floru jako flóru dystrofiích až oligotrofních vod. 

Seznam části zjištěných druhů řas je uveden v příloze č.5 

 

2.1.4. Fauna 

Fauna území dosud nebyla podrobněji sledována. Prozatím zjištěné druhy patří 

k relativně hojným druhům. Motýly na lokalitě sledoval Záruba (2001), jeho údaje ovšem 

vyžadují ověření. Výhledově by bylo vhodné provést orientační průzkum hmyzu (vážky) 

s ohledem na vývoj tůněk a strukturu vegetace na lokalitě. 

 

Seznam zjištěných taxonů živočichů na lokalitě: 

splešťule blátivá (Nepa cinerea) 

skokan hnědý (Rana temporaria) 

vážka (svlečka) 

 

2.2. Ekologické souvislosti  

2.2.1. Velikost  

Vymezení lokality je dáno nivou drobného toku s pramennými vývěry a navazujícími 

přechodně vlhkými loukami. Část mokřadních luk je zarostlá olšemi, část degradována 

neobhospodařováním. 

Ve vymezené lokalitě leží těžiště mokřadních ploch na lokalitě. Mimo vymezenou 

zájmovou lokalitu leží část degradovaných přechodně vlhkých luk (SZ od plochy 6a) a menší 

plocha mokřadní louky zarůstající nálety olší (S od plochy 6b). 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentatnivnost biotopů je průměrná. Ve srovnání s botanickým průzkumem 

z roku 1975 došlo k potlačení společenstva Caricion fuscae druhy svazu Calthion silným 

rozvojem vysokých bylin (skřípiny lesní). Vymizely druhy vázané na nízkou vegetaci ať už 

rašelinného (rosnatka okrouhlolistá) nebo přechodného (všivec lesní) charakteru.  

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 
Populace zájmových druhů na lokalitě 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. 

2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita není zvláště chráněným územím, požívá ochranu jako významný krajinný prvek 

„ze zákona“ jako rašeliniště, pokud označíme centrální mokřadní louku s přechody 

k rašeliništi jako „rašeliniště“.  

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

Obec Kuňovice nemá zpracován územní plán. Územní plán Obce Mnichovice vymezuje 

na lokalitě lokální biocentrum, funkční využití ploch uvádí jako louky. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.3 Lokalita „Na Kačíně“ ve výřezu územního plánu Obce Mnichovice. Zdroj: mapový 

server Středočeského kraje, sekce Územní plány obcí. 

 

Nejblíže vyšší platný územně plánovací dokument – Územní plán Velkého územního 

celku Okresu Benešov z roku 2006 - vymezuje v oblasti lokality návrh přírodní rezervace „Na 

Kačině“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4. Výřez z Územního plánu Velkého územního celku Okresu Benešov. Zdroj: mapový 

server Středočeského kraje, sekce Územní plány obcí. 

 

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

v minulosti a současnosti 

Lokalita byla v minulosti využívána jako jedno až dvousečné louky. Díky zamokření 

dávaly píci i ve vlhkých letech. Je pravděpodobné, že pro snadnější sečení byl na loukách 

vybudován a udržován systém stružek, odvádějících přebytečnou vodu. Pod lokalitou byl 

v údolí Pekelského potoka vybudován velký rybník, zobrazený na mapě 1.vojenského 

mapování. Mapa současně zobrazuje soustavu drobných vodních ploch u Kuňovic, která je 

důkazem značné snahy lidí zadržet vodu v krajině. 



 

 
Obr.5. Výřez z mapy 1.vojenského mapování (1764-1768). Zdroj: oldmaps.geolab.cz 

 

Rybník byl později zrušen, 2. vojenské mapování jej již nezobrazuje. Původní cestní síť 

v území byla nahrazena rovnými silnicemi („Císařská“ silnice naznačena silnou červenou 

čárou na obr. 5).  

 

 
Obr.6. Lokalita na mapě stabilního katastru (1824-1843). Přidělená čísla a hranice parcel se 

přenáší dodnes. V době stabilního katastru byla Loskota součástí spojeného katastru 

Mnichovice. Zdroj: mapový server Zeměměřického úřadu. 

 



Pozemky na lokalitě byly dvojího typu. Větší pozemek 2261 patřil Obci, drobné pruhy na 

druhé straně potoka byly rozděleny mezi jednotlivé obyvatele obce. Tím byl zdroj (tráva) 

přístupný všem. 

Bahnitá tůňka, kterou zmiňují starší práce v dolní části lokality, byla vybudována uměle 

navršením hrázky. Hrázka zůstala v terénu patrná a byla využita při obnově tůně v roce 2007. 

 

2.4.1. Ochrana přírody 

Přírodní hodnoty lokality popsal Václav Zelený, tehdy odborný asistent katedry botaniky 

AF VŠZ v Praze (Zelený, 1966). Lokalitu zmiňuje ve své práci i Vodolán (1967). Myšlenka 

návrhu byla vytvořena na základě jednání V.Zeleného a pracovníků SPPOP SKNV Praha 

v roce 1967 jako návrh na SPR. Již v roce 1969 bylo nutné za zachování vodního režimu 

bojovat společnými silami V.Zeleného a pracovníků SSPPOP SKNV Praha, když byla 

lokalita zařazena do melioračních plánů. 

Vlastní návrh na ochranu lokality byl vypracován v roce 1973 pro kategorii „chráněné 

naleziště“. Cílem ochrany bylo „… zachování zbytků původních rostlinných společenstev, 

zejména sv. Caricion fuscae s četnými chráněnými rostlinnými druhy a jedinečného naleziště 

vzácných druhů řas. Mokřadní plochy bylo navrženo kosit jednou ročně (otavy), hnojení, 

meliorace a zalesnění bylo zakázáno. K návrhu vyjádřilo souhlas i JZD Kunovice jako 

uživatel sousedních lučních pozemků (vlastní mokřadní plochu JZD již v době návrhu 

pravděpodobně neobhospodařovalo). 

V roce 1977 byl pro schůzi rady Okresního národního výboru (na den 14.7.) připraven 

zpracovatelem Jaroslavem Jupou, inspektorem odboru kultury ONV, návrh na zřízení 

chráněného naleziště „Na Kačíně“. Návrh byl předem projednán s uživatelem pozemků – JZD 

Zdislavice (došlo k sloučení družstev). Radou ONV byl návrh přijat (č.j.305/1977). 

Pozoruhodné je, že návrh uvádí plánované ruční kosení silně zamokřelé části s rašelinným 

podkladem organizací ČSMS „Javorník“. ONV následně návrh postoupil Středočeskému 

krajskému národnímu výboru. 

V roce 1977 byl rovněž vypracován „ochranářský plán na období 1978 – 1987“. Plán 

vypracovalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje (Matrina 

Molíková). Ochranářský plán uvádí pravidelné kosení dvakrát ročně a zbytky po starých 

melioracích, plán uvádí jako negativní jev zajíždění těžkých mechanismů ze sousedních 

ploch. Pro sušší části uvádí plán jako doporučený management sečení dvakrát ročně, pro 

centrální mokřadní část (společenstvo ostřic) kosení jedenkrát ročně. 

V roce 1978 byl návrh předložen SSPPOP na krajské úrovni. Podle zaměření z roku 1976 

jsou pozemky 2261/1 a 2261/2 uváděny jako pastvina, pozemky 2296/6 a 2336/3 jako louka. 

Pozemek 384/2 (scelený pozemek zahrnující plochu na k.ú. Mnichovice) je uváděn jako louka 

v užívání JZD Loket. Popis území zmiňuje také bažinatou tůňku v dolní části lokality. Jako 

doporučený management je doporučena seč jednou nebo dvakrát ročně a odstraňování dřevin. 

Návrh byl předložen radě KNV Středočeského kraje, kde byl návrh schválen 8.8.1978 

usnesením č. 202/1978. 

V letech 1978-1979 probíhaly přípravy na vybudování melioračních systémů v k.ú. 

Kuňovice. Zásluhou pracovníků střediska SSPPOP SKNV Praha a OK ONV Benešov byla 

lokalita „Na Kačíně“ při projektu zohledněna a v nejbližším okolí vznikly pouze následující 

stavby: 

 zasakovací příkop vyplněný šterkovým pohozem nad lokalitou (dnes v katastrální mapě 

označen pod p.č.384/3) 

 otevřené koryto dlážděné betonovými prefabrikáty v dolní části lokality (dnes v katastrální 

mapě označeno pod p.č.2335/8) 

Lokalita byla prověřována i v rámci prověrek chráněných území pracovníky státní 

ochrany přírody. Tak v roce 1983 navštívila lokalitu komise pracovníků OK ONV Benešov, 



SÚPPOP a SSPPOP. Prověrka území označuje jako návrh Státní přírodní rezervace Na 

Kačíně. Protokol o tůňce v dolní části lokality hovoří již jako o vyschlé (uvádí do souvislosti 

s provedenými melioracemi). Protokol uvádí průsaky, plachy a úlety agrochemikálií do 

lokality a možnost expanze kulturních druhů. Na lokalitě již není nalezena rosnatka 

okrouhlolistá a mochna bahenní, naopak protokol uvádí plavuň vidlačku (Lycopodium 

clavatum) a všivec lesní (Pedicularis silvatica). 

ONV Benešov vypracoval v roce 1984 návrh vyhlášky o zvláštní ochraně území „Na 

Kačíně“ (společně s územím „Smrčiny“). K vydání vyhlášky bohužel nedošlo. V 80-tých 

letech byla lokalita několikrát sečena dobrovolníky z řad SSM Benešov. 

Po zahájení činnosti ČSOP Vlašim se organizace začala věnovat i lokalitě „Na Kačíně“. 

V roce 1995 zjistili členové ČSOP vlašim rozorání pozemku p.č.376 PK (384/8 KN), který 

byl následně zalesněn smrkem. Při následně zahájeném správním řízení bylo zjištěno, že 

majiteli pozemku vydal Městský úřad ve Vlašimi souhlasné stanovisko k zalesnění pozemku. 

Důvodem fatální chyby úřadu bylo to, že lokalita „Na Kačíně“ byla zakreslena pouze na k.ú. 

Kuňovice, nikoli už na sousedním k.ú.Mnichovice. Mokřadní plochy v tomto období nebyly 

sečeny. 

ČSOP Vlašim stále vyvíjel snahy o obnovení sečení a současně vyhlášení lokality 

v kategorii „přírodní památka“ Okresním úřadem v Benešově. Tato snaha narazila na 

nesouhlas uživatelů sousedních pozemků a byla ukončena v roce 2002 zrušením Okresního 

úřadu Benešov. 

V roce 2003 uzavřel ČSOP Vlašim nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví Obce 

Kuňovice, čímž byla otevřena cesta k realizaci managementových opatření. V roce 2008 pak 

byla tato smlouva upravena. ČSOP Vlašim postupně získává i od ostatních vlastníků souhlasy 

a nájmy pozemků pro realizaci sečení. 

 

2.4.2. Zemědělství 

Část lokality má pronajatu Zemědělské družstvo Čechtice, ID bloku v LPIS 6501/1. Další 

část lokality obhospodařuje ZD Keblov, a.s., ID bloku LPIS 6503. Obě části jsou sečeny 

strojově. V sušším období jsou posečeny celé, ve vlhčích obdobích zůstává nedosečená větší 

či menší část sousedící s mokřadními plochami. 

Problémy působí občasné otáčení nebo neopatrné zajetí traktorů na podmáčené plochy. 

Kola traktorů vytvoří hluboké koleje, které působí problémy při sečení. 

Hospodářské poměry na lokalitě jsou vyznačeny na mapě v příloze č.6 

 

2.4.3. Lesnictví 

Na lokalitě nejsou lesní pozemky. 

Přesto došlo v roce 1995 k výsadbě na pozemku p.č. 384/8 k výsadbě smrku. Tím došlo 

k zničení části mokřadní plochy, navíc smrkový porost dlouhodobě způsobuje další problémy 

– zástin, na okrajích se drží třtina. 

Na lokalitě jsou dva větší remízy dřevin – s borovicí (4a) a břízou (4b). Remízy dřevin 

dokreslují krajinný ráz a nepůsobí negativně. 

 

2.4.4. Rekreace a sport 

Lokalita není pro podmáčení sportovně ani rekreačně využívána, toto využití se 

nepředpokládá ani u okolních pozemků. Lokalita není u veřejnosti příliš v povědomí, není 

turistickým cílem. 

 

 

 



2.4.5. Myslivost a rybářství 

Část lokality v k.ú.Kuňovice je součástí honitby 2125110009 – Javorník. Nájemcem 

honitby je ………………... Část lokality v k.ú.Mnichovice je součástí honitby 2125110019 – 

Mnichovice. Nájemcem honitby je ………………... Na lokalitě není umístěno přikrmovací 

zařízení. Škody zvěří nebyly zjištěny. 

 

2.4.6. Těžba nerostných surovin 

Na lokalitě nebyla a není prováděna. 

 

2.4.7. Využití vody 

Lokalitou protéká drobný vodní tok, který byl v minulosti v horní části napřímen. 

V roce 2007 provedl ČSOP Vlašim úpravu toku rozvlněním v dolní části lokality. Do 

toku v horní části byly včleněny kamenné přehrážky, které zadržují vodu. 

V roce 2007 byly také vybudovány 3 tůně: 

 první na pramenném vývěru v JZ části mokřadní louky. Tůň je plně sycena pramenem a 

vyústěním odvodňovacích systémů ze sousedních lučních ploch a zřejmě i orné půdy. Tůň 

je zarostlá drobnou mokřadní vegetací.  

 Druhá tůň byla vytvořena jako obtočná v dolní části mokřadní louky na silně podmáčené 

ploše. Tůň v sušších obdobích vysychá a je zarostlá vysokou mokřadní vegetací 

(zblochan). 

 Třetí tůň byla vytvořena na dolním okraji mokřadní plochy. Tůň je průtočná a vodná. 

Vysoký obsah živin z přitékající vody způsobuje masivní rozvoj okřehku menšího. Tůň 

má dostatečnou hloubku, vysoká vodní vegetace se rozvíjí jen při okrajích (žabník). 

Starší práce uvádí zbytky melioračních systémů, které byly na lokalitě zjištěny (např. 

botanický průzkum 1975, ochranářský plán z roku 1977). Pravděpodobně se jednalo o starší 

pokládku z 60-tých let, uskutečněnou bez schválených plánů. Tyto starší meliorace byly 

zachyceny při budování tůní ČSOP Vlašim u horní tůně na rašelinné ploše jako části trubek. 

 

2.4.8. Výchovné a vzdělávací využití 

První informační tabule byly na lokalitě umístěny již kolem roku 1984 v souvislosti 

s připravovaným vyhlášením „chráněného přírodního výtvoru“ ONV Benešov. Jedna tabule 

byla umístěna na JV okraji mokřadní louky, druhá na hrázce zaniklého rybníčku na SZ okraji 

mokřadní louky. Tabule obsahovaly plochu pro státní znak a černobílý informační text o 

lokalitě. 

Nová tabule byla na JV okraj umístěna ČSOP Vlašim v roce 2006. Druhá tabule pak byla 

umístěna na SZ okraj v roce 2007. Text na informační tabuli informuje o přírodních 

hodnotách lokality, činnosti ČSOP Vlašim a zásazích prováděných na lokalitě. 

Lokalita je vhodná pro občasné exkurzní využití, intenzivní návštěvnost je nevhodná. 

 

2.4.9. Další využití 

Další využití není známo ani uvažováno. 

 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Konflikty zájmů mohou nastat při snaze majitelů malých pozemků o hospodářské využití 

zalesněním po vzoru již zalesněného pozemku. 

 

 

 



3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Stabilní společenstvo svazu Calthion s přechodem ke svazu Caricion fuscae. Optimální 

podmínky pro zvláště chráněné druhy vázané na mokřadní biotopy. 

2. Stabilizovaný vodní režim lokality včetně tůní s volnou vodní plochou. 

3. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení  

 Hospodaření na okolních pozemcích probíhá s ryze hospodářským zaměřením na 

produkci biomasy, případně údržbu travních porostů s cílem splnit podmínky pro dotace. 

 Volný vztah ČSOP Vlašim k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob. 

3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

 Zajištění sečení všech sečených i dosud nesečených mokřadních ploch (č. 5 a 6) na 

lokalitě. 

 Udržení populace prstnatce májového nad počtem 5 ks. 

 Udržení populace třtiny v současných mezích, případně její snížení. 

 Revitalizace vodního toku v horní části lokality. 

 Udržení volné hladiny v tůních a různorodého charakteru břehů tůní. 

 Realizace 5 akcí pro veřejnost s tematikou lokality. 

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

1. Zajištění sečení všech dosud nesečených mokřadních ploch na lokalitě 

1.1. Zajištění pevného a dlouhodobého vztahu ČSOP Vlašim k pozemkům na plochách 

č.5 a 6. Oslovení vlastníků s návrhem na uzavření nájemních smluv a jednání o 

podmínkách nájmu. 

1.2. Hledání financí pro zajištění péče o lokalitu ze státních i nestáních zdrojů. 

2. Udržení populace prstnatce májového nad počtem 5 ks. 

2.1. Pravidelný monitoring lokality: 

- sčítání a lokalizace kvetoucích prstnatců každý rok 

- pořizování fotografické dokumentace lokality pravidelně začátkem června 

2.2. Posun seče v centrální rašelinné části, kde se na okraji vyskytuje prstnatec májový. 

3. Udržení populace třtiny v současných mezích, případně její snížení. 

3.1. Sečení celé lokality (viz 1.) 

3.2. Důsledné vysekávání třtiny v okrajích ploch a remízů. 

4. Revitalizace vodního toku v horní části lokality. 

4.1. Příprava projektu jednáním s vlastníkem a hospodařícím subjektem. 

4.2. Dle výsledku bodu 4.1. projektová příprava a hledání finančního zdroje. 

5. Udržení volné hladiny v tůních a různorodého charakteru břehů tůní. 

5.1. 1x za 5 let provést vytrhání vysoké vegetace (pokud je v tůni přítomna), event. lokální 

ruční narušení zapojené vegetace břehu tůně. 



6. Realizace 5 akcí pro veřejnost s tematikou lokality. 

6.1. Realizace setkání s vlastníky na lokalitě – představení ochranářského plánu a činnosti 

ČSOP na lokalitě. 

6.2. Botanická exkurze na lokalitu. 

6.3. Prezentace lokality v rámci Ekologické olympiády. 

6.4. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

6.5. 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 

 Molíková M. (1975): Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště „Na Kačíně“. 

ms. depon in.ČSOP Vlašim. 

 Rosa K. (1969): Příspěvek k výzkumu řasové flory v okolí Vlašimi – II. Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov, 10: 32-75. 

 Váňa F., Zelený V. (1970): Chráněná území přírody Podblanicka. Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, Benešov, 11: 7-18. 

 Vodolán J. (1967): Výskyt vstavačů na Vlašimsku. Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka, Benešov, 8: 146-147. 

 Záruba P. (2001): Entomologický inventarizační průzkum Na Kačíně. Výsledky 

průzkumu v roce 2001. ms. depon. in ČSOP Vlašim. 

 Zelený V. (1966): Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska III. Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, Benešov 7: 46-57. 

 Zelený V. (1959): Příspěvek k výzkumu flory vlašimského okresu. Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, Benešov, 3: 8-12. 

 Zelený V. (1970): Příspěvek k výzkumu květeny na Vlašimsku IV. Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, Benešov, 11: 59-66. 

 

4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace 

Fotografická a další dokumentace k lokalitě je uložena v lokalitní knize „Na Kačíně“ 

v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim v tištěné a digitální formě. 
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