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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Řísnické louky 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Benešov 

Obec: Načeradec, k.ú. Řísnice 

Obec: Smilovy Hory, k.ú. Stojslavice 

 

 

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 

417 Řísnice KN 43 334 
trvalý travní 
porost 

louka  
Neufus 
Miroslav,  



Neufusová 
Jaroslava 

422 Řísnice KN 196 180 
trvalý travní 
porost 

louka  Sýs Petr Ing. 

423/1 Řísnice KN 43 3417 
trvalý travní 
porost 

louka  

Neufus 
Miroslav,  
Neufusová 
Jaroslava 

423/2 Řísnice KN 17 3392 
trvalý travní 
porost 

louka  
Svobodová 
Marie 

436/1 Řísnice KN 45 13160 
trvalý travní 
porost 

louka  

Janoušková 
Miluše  
Smetana 
Jan, 
Smetana 
Jan,  
Smetana 
Tomáš 

436/2 Řísnice KN 124 5564 
trvalý travní 
porost 

louka  Svoboda Jan 

437 Řísnice KN 45 1162 
lesní 
pozemek 

podmáčená 
smrčina 

 

Janoušková 
Miluše  
Smetana 
Jan, 
Smetana 
Jan,  
Smetana 
Tomáš 

438/1 Řísnice KN 72 2162 
trvalý travní 
porost 

louka  
Kopecký 
František Ing. 

438/2 Řísnice KN 72 162 
trvalý travní 
porost 

vrbiny  
Kopecký 
František Ing. 

439 Řísnice KN 18 1964 
trvalý travní 
porost  

louka  Kolář Jiří 

447/1 Řísnice KN 197 2428 
trvalý travní 
porost 

louka  

Kříženecký 
Ondřej Ing. a 
Kříženecká 
Jana 

447/2 Řísnice KN 197 1536 
trvalý travní 
porost 

louka  

Kříženecký 
Ondřej Ing. a 
Kříženecká 
Jana 

448/2 Řísnice KN 124 216 
lesní 
pozemek 

podmáčená 
smrčina 

 Svoboda Jan 

449/1 Řísnice KN 113 3133 
trvalý travní 
porost 

louka  
Postřihač 
Pavel 

449/2 Řísnice KN 113 1173 
trvalý travní 
porost 

louka  
Postřihač 
Pavel 



450 Řísnice KN 26 4233 
trvalý travní 
porost 

louka  

Bednářová 
Hana,  
Blažek 
Ondřej,  
Smetana 
Josef 

451 Řísnice KN 68 4593 
lesní 
pozemek 

podmáčená 
smrčina 

 Fialová Marta 

738 Řísnice KN 10001 

2500 
(pozemek 
celkem 
5415) 

ostatní 
plocha 

travní cesta  
Městys 
Načeradec 

602 Stojslavice  KN 38 2073 
trvalý travní 
porost 

louka  

Hlaváček 
Jindřich,  
Hlaváčková 
Anežka 

603 Stojslavice  KN 252 2835 
trvalý travní 
porost 

louka  
Toušková 
Anežka 

celkem 56217 m2 

2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Mokřadní louky u Řísnice se nachází u hranice Středočeského a Jihočeského kraje. 

Z jihozápadu louky sousedí s lesem, ze severní strany s ornou půdou – polem. Louky jsou 

pramennou oblastí drbného toku, který lokalitu opouští na severu, kde vtéká do malého 

rybníčku. Reliéf se svažuje k jihozápadu, nejvíce podmáčená místa jsou u hranice s lesem kde 

je vyvinuta díky absence seče zóna mokřadních vrbin a olšového luhu. Na ně v lese navazují 

fragmenty podmáčených smrčin. 

V regionálně geografickém členění České republiky patří lokalita do soustavy 

Českomoravské, kde se nachází na severozápadním okraji geomorfologického celku 

Křemešnická vrchovina, podcelku Pacovská pahorkatina, v okrsku Řísnická vrchovina. 

Geologickým podkladem jsou biotitické pararuly moldanubika, které jsou překryty  

kvartérními hlinitými nivními sedimenty. Klimaticky spadá území přírodní památky do mírně 

vlhkého vrchovinového okrsku mírně teplé oblasti. Suma srážek cca 650 mm, průměrná roční 

teplota cca 6-7°C. Louky tvoří  pramennou oblast Hrnčířského potoka. Na lokalitě se 

vyskytují vzhledem k vysokému zamokření pseudogleje, gleje, vyskytují se i rašelinné půdy, 

v okolí pak kambizemě. 

V regionálně biogeografickém členění náleží lokalita do bioregionu 1.46 – 

Pelhřimovský bioregion. Potenciální přirozenou vegetací jsou kyselé bikové bučiny svazu 

Luzulo-Fagion. Ve fytogeografickém členění ČR náleží lokalita do okrsku 67 Českomoravská 

vrchovina. 

 

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 „Blažejovice“, na jiných lokalitách je vyvinuta pouze v náznaku (Na 

pramenech) nebo je poškozena zemědělským obhospodařováním (Na Kačíně). 



Severovýchodní pás louky sousedící s polem zaujímá mezofilní zkulturnělá louka s 

běžnými trávami jako psárka luční (Alopecurus pratensis) nebo medyněk vlnatý (Holcus 

lanatus) a bylinami - jetel luční (Trifolium pratense),  chrpa luční (Centaurea jacea), Ostřice 

jsou zastoupeny méně náročnými druhy jako ostřice zaječí (Carex ovalis) a ostřice srstnatá  

(Carex hirta). V severní části na plochách bez kosení dominuje třtina křovištní 

(Calamagrostis epigeios) a pcháč oset (Cirsium arvense). 

V přechodové zóně se zvyšující se vlhkostí přecházejí louky v střídavě vlhké 

bezkolencové louky svazu Molinion (T1.9), kde roste bezkolenec modrý (Molinia caerulea), 

krvavec toten (Sanguisorba officinalis), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční 

(Succisa pratensis). V přechodové ploše louky se objevují i malá oka krátkostébelných 

smilkových trávníků svazu Violion caninae (T2.3B) s rostlinnými druhy jako hadí mord nízký 

(Scorzonera humilis), vítod obecný (Polygala vulgaris) a smilka tuhá (Nardus stricta). 

Významný je výskyt silně ohroženého všivce lesního (Pedicularis sylvatica) 

Podmáčená stanoviště zaujímají vlhké pcháčové louky svazu Calthion (T1.5) 

s přechody do tužebníkových lad (T1.6) s typickými zástupci jako je pcháč bahenní (Cirsium 

palustre),  děhel lesní (Angelica sylvestris) nebo metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa). 

Vyskytují se i vzácnější druhy jako prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo  kozlík 

dvoudomý (Valeriana dioica).  

Na pcháčové louky navazují okrsky slatinných louček (R2.2), zastoupené hojnými 

ostřicemi - ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová 

(Carex panicea). Najdeme i další typické druhy - suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium), violka bahenní (Viola palustris) a jetel kaštanový (Trifolium spadiceum). 

V jižní části lokality došlo vlivem absence sečení k silnému zárůstu vrbinami. 

Dominují zde mokřadní keřové vrby – vrba ušatá (Salix aurita), vrba popelavá (Salix cinerea) 

a bříza bělokorá (Betula pendula). V mezerách a světlinách jsou stále zachovány zbytky 

původní louky včetně vzácnějších druhů jako starček potoční (Tephroseris crispa) a vrbovka 

bahenní (Epilobium palustre). Vysoká početnost starčku naznačuje, že mu tyto podmínky 

dokonce vyhovují. Dále níže po toku převládá na zarostlých místech luk již olše lepkavá 

(Alnus glutinosa) a smrk (Picea abies), v keřovém patru krušina olšová (Frangula alnus). Na 

místech pod smrky rostou brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus),  papratka samičí 

(Athyrium filix-femina) a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). V úzkém pásu se 

střídají prvky olšového luhu a podmáčených smrčin. 

Ve střední části lokality je vyvinuto malé přechodové rašeliniště (R2.3) s typickými 

bulty mechu ploníku (Polytrichum commune). Jedná se o druhově chudou formaci, hojnější je 

z cévnatých rostlin jen ostřice zobánkatá (Carex rostrata), dále suchopýr úzkolistý 

(Eriophorum angustifolium), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), přeslička lesní 

(Equisetum sylvaticum). Na okraji rašeliniště se v mozaice s vrba mi nachází silná populace 

vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a mochny bahenní (Potentilla palustris), dříve 

zábělník bahenní (Potentilla palustris). 

 

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 

cca XX 

kvetoucích 

mokřadní 

louky sečení louky 



Valeriana 

dioica 

kozlík 

dvoudomý    C4a 

stovky 

jedinců 

mokřadní  

louka sečení louky 

Tephroseris 

crispa 

starček 

potoční    C4a cca XXX 

okraje 

louky, 

vrbiny 

mozaika 

louky a 

vrbin 

Pedicularis 

sylvatica všivec lesní   §2 C2t 

roztroušeně 

na cca XXX 

m2 

smilkový 

trávník 

sečení, 

narušování 

drnu 

Menyanthes 

trifoliata 

vachta 

trojlistá   §3 C3 

stovky 

kvetoucích 

lodyh 

severní 

silně 

podmáčená 

část 

sečení 

plochy 

(nepravideln

ě) 

Potentilla 

palustris 

mochna 

bahenní    C4a 

nižší stovky 

kvetouccích 

podmáčená 

plocha na 

okraji 

rašeliniště sečení louky 

Scorzonera 

humilis 

hadí mord 

nízký    C4a 

desítky 

kvetoucích 

přechodová 

zóna sečení louky 

Trifolium 

spadiceum 

jetel 

kaštanový    C2t 

desítky 

kvetoucích 

přechodová 

zóna 

sečení louky, 

narušování 

drnu 

Epilobium 

palustre 

vrbovka 

bahenní    C4a 

desítky 

kvetoucích 

rašeliniště,s

latinné 

loučky 

sečení louky, 

nezarostlé 

rašeliniště 

Veronica 

scutellata 

rozrazil 

štítnatý    C4a 

desítky 

kvetoucích 

přechodová 

zóna, 

mokřadní 

louky sečení louky 

 

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. V roce 2013 byly na lokalitě založeny dvě monitorovací plochy fixované 

geodetickými kolíky s hlavicí. Na plochách byly odečteny fytocenologické snímky (1x biotop 

T1.5, 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 

Rana 

kl.esculenta 

skokan 

zelený    §2 NT ojediněle 

okolí 

rybníka mokřad 

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 

Fauna území nebyla podrobněji zkoumána. Vhodné by bylo sledování zaměřené na 

vážky, 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 nebo vrbovými křovinami. 

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 je evropsky významnou lokalitou CZ0210731 - Řísnice soustavy Natura 2000. 

Pro lokalitu je zpracován Souhrn doporučených opatření. Na lokalitě je návrh na vyhlášení 

přírodní památky, který byl zveřejněn Krajským úřadem Středočeského kraje dne 12.2.2015. 

Navrhovaná přírodní památka má tyto bližší ochranné podmínky: 

   

 

 



2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

Městys Načeradec nemá má v území lokality zpracován územní plán,tento je 

v současnosti připravován. Lokalita je částečně zahrnuta v regionálním biocentru a 

biokoridoru ÚSES. 

 
Obr.2. Vymezení regionálního ÚSES. Zdroj: ZÚR Středočeského kraje 

 

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 1998. 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. 

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, hlavně olše a smrky, případně mokřadní vrbiny. Louky byly vzhledem 

k poloze na okraji katastru 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. 

Oproti historickému stavu došlo pouze k vybudování drobného rybníčku na severním 

okraji lokality, kde v minulosti rovněž byly mokřadní louky. 

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 

Převážnáí část lokality je součástí honitby CZ2125110007 – Horní Lhota. Pouze menší 

část lokality v k.ú.Stojslavice je součástí honitby CZ3112110029– Smilovy Hory. 

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

černou zvěří. 

 



 
Obr.3. Letecký snímek lokality z roku 1953. Zdroj: kontaminace.cenia.cz 

 

2.4.5. Výchovné a vzdělávací využití 

Informační tabule o přírodních hodnotách lokality a činnosti pozemkového spolku je 

umístěna na přístupové cestě u kraje silnice.  

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) 

 

2.5. 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 zachovalých mokřadních luk. Optimální podmínky pro zvláště chráněné 

druhy vázané na mokřadní louky. 

2. Zlepšený stav degradovaných luk. 

3. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 



3.2. Operativní cíle ochranářského plánu 

 Zajištění dobrého stavu zachovalých mokřadních luk na lokalitě. 

 Udržení populací vzácných druhů rostlin na lokalitě. 

 Zajištění stabilního vztahu k pozemkům. 

 Zlepšení stavu degradovaných luk aktivními zásahy. 

 Sledování stavu bioty na lokalitě. 

 Propagace lokality různými způsoby. 

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

3.3.1. Zajištění dobrého stavu zachovalých mokřadních luk na lokalitě 

3.3.1.1. Zajištění sečení luk vlastními silami ČSOP nebo smluvním subjektem 

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

likvidací náletů, případně redukce vrb, břízy a olší 

3.3.2. Udržení populací vzácných druhů na lokalitě. 

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

tyto plochy průběžně obměňovat 

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

3.3.3. Zajištění stabilního vztahu k pozemkům. 

3.3.3.1. Komunikace s vlastníky ohledně připravovaných záměrů, prodloužení smluv 

3.3.4. Zlepšení degradovaných luk aktivními zásahy 

3.3.4.1. Prořezávání plochy vrbových křovin na ploše č.2 tak aby nedocházelo 

k zapojování vrb do porostu. 

3.3.4.2. Intenzivní sečení plochy č.4 pro omezení rozsahu třtiny. 

3.3.5. Sledování stavu bioty na lokalitě.: 

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

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

let 

3.3.5.3. pořizování fotografické dokumentace lokality každý rok 

3.3.6. Propagace lokality různými způsoby 

3.3.6.1. Botanická exkurze na lokalitu. 

3.3.6.2. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

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

3.3.6.4. Údržba informační tabule na lokalitě. 

 

Přehled managementových prací dle ploch: 

Plo-

cha 

č. 

Výměra 

cca (ha) 

 

Stručný popis 

 

Doporučený zásah 

Interval 

provádění 

 

Termín provedení 

1 0,5 Kulturní louka Kosení mechanizací 2x ročně červen – červenec, 

srpen - září 



2 1 Vrbiny se zbytky 

luk 

Kosení ruční 1x ročně Červenec - srpen 

Prořezávky dřevin 1x za 3 roky Zimní období 

3 0,5 Podmáčené smrčiny Postupná obnova porostu 

s využitím přirozené 

obnovy 

průběžně zimní období 

4 1,3 Degradované louky 

s třtinou 

Kosení ruční, příp. 

mechanizací 

2x-3x  ročně červen, srpen, říjen 

5 0,5 Rašeliniště Kosení, shrabání, odvoz 

hmoty. 

1x ročně Červenec - srpen 

Prořezávky dřevin 1x za 5 let Zimní období 

6 2,5 Mokřadní louky Kosení ruční, příp. 

mechanizací 

1x ročně 

s vynecháním 

plošek 

Červenec - srpen 
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4.1. Použité podklady a zdroje informací 

4.1.1. Bibliografie a další údaje 
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4.1.2. Fotografické snímky a dokumentace 

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

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

 

 

Plán péče zpracoval: 

ČSOP Vlašim 

Pláteníkova 264 

Vlašim 

258 01 

Tel. 317 845 169 

e-mail: vlasim@csop.cz 

garant zpracování: Ing.Mgr.Martin Klaudys 

 


