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1. Základní údaje 

1.1. Název lokality 

Smrčiny 

1.2. Lokalizace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Benešov 

Obec: Čechtice 

K.ú.: Nakvasovice 

 

 

Obr.1. Orientační mapa lokality Smrčiny. 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 

3113/3 Nakvasovice KN 25 4744 
ostatní 
plocha 

mokřad - 
Josef Průša, 
Luboš Průša,  
Martin Smetana  

3114/1 Nakvasovice KN 94 1806 
ostatní 
plocha 

louka - 
Václav 
Smetana 

3114/2 Nakvasovice KN 144 1133 
ostatní 
plocha 

louka - 
Zdislava 
Růžičková 

3115 Nakvasovice KN 94 3798 
ostatní 
plocha 

mokřad - 
Václav 
Smetana 

3116 Nakvasovice KN 94 2406 
ostatní 
plocha  

mokřad - 
Václav 
Smetana 



3117 Nakvasovice KN 10001 2108 
ostatní 
plocha 

mokřad nájem 
Městys 
Čechtice 

celkem 15995 

  

 

2. Charakteristika lokality  

2.1. Přírodní poměry  

2.1.1. Geologie a reliéf 

Lokalita Smrčiny leží jihozápadně od osady Palčice v klínovitém výběžku mokřadů do 

lesa. Lokalita zahrnuje komplex mokřadů na přechodu slatinných luk k přechodovým 

rašeliništím. 

V regionálně geografickém členění České republiky se lokalita nachází v západní části 

Čechtické pahorkatiny v rámci celku Křemešnická vrchovina poblíž hranice s Vlašimskou 

pahorkatinou. Geologickým podkladem jsou kvartérní hlinitokamenité sedimenty na podloží 

proterozoických pararul. Půdní pokryv tvoří rašelinné gleje a pseudogleje. Lokalita se nachází 

v závěru velmi mělkého údolíčka mírně se snižujícího k severozápadu v pramenné oblasti 

Sedlického potoka. Klimaticky náleží lokalita do mírně teplé oblasti (MT5). 

V regionálně biogeografickém členění náleží lokalita do bioregionu 1.46 – 

Pelhřimovský bioregion. Potenciální přirozenou vegetací jsou v okolní oblasti bikové bučiny 

(Luzulo-Fagetum). Ve fytogeografickém členění ČR náleží lokalita do okrsku 67 

Českomoravská vrchovina. 

 

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 

Dactylorhiza 

majalis 

prstnatec 

májový   §3 C3 cca 10 

mokřadní 

louka sečení louky 

Valeriana 

dioica 

kozlík 

dvoudomý    C4 

stovky 

jedinců 

mokřadní  

louka sečení louky 

Menyanthes 

trifoliata 

vachta 

trojlistá   §3 C3 

stovky 

kvetoucích 

lodyh 

severní 

silně 

podmáčená 

část 

sečení 

plochy 

(nepravideln

ě) 

 

Převládajícím rostlinným společenstvem jsou vysokobylinné porosty stojící na pomezí 

mezi přechodovými rašeliništi (R2.3) a slatinnými kyselými loukami (R2.2), porosty 

vysokých ostřic (M1.7) a pcháčových luk (T1.5: as. Scirpetum sylvatici, Angelico-Cirsietum 

palustre).  

V silně zamokřených místech dominuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata) doprovázená 

vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Rozsáhlou plochu zabírají porosty s dominantní 

skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a vrbinou penízkovou (Lysimachia nummularia). 

Jižní okraj lokality zabíhající do smrkového lesa je výrazně oligotrofní a nachází se zde 

fragment přechodového rašeliniště (R2.3). Vysokou pokryvnost mají rašeliníky Sphagnum 



sp., při kraji lesa se vyskytují též bulty ploníku obecného (Polytrichum commune). Z 

cévnatých rostlin se vyskytují psineček obecný (Agrostis canina), přeslička bahenní 

(Equisetum palustre), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), violka bahenní (Viola palustris), 

ostřice ježatá (Carex echinata), ostřice šedavá (C. canescens) a smilka tuhá (Nardus stricta). 

V minulosti se vyskytovala rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), v současnosti se ji  

nepodařilo ověřit. 

Severní část lokality je v důsledku dlouhodobého nekosení poměrně degradovaná, 

vyskytují se zde druhově chudé monodominantní porosty chrastice rákosovité (Phalaris 

arundinacea) a třtiny šedavé (Calamagrostis canescens), hojné je pcháč bahenní (Cirsium 

palustre).    

 

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 

Lacerta 

vivipara 

ještěrka 

živorodá    §2 NT ojediněle celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa, 

stabilní 

vodní režim 

Bufo bufo 

ropucha 

obecná   §3 NT ojediněle celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

Rana 

temporaria 

skokan 

hnědý     NT plošný výskyt celá lokalita 

mozaika 

louky a lesa 

 

Z fauny byly podrobněji sledováni měkkýši, vážky a mandelinkovití brouci, rámcové 

údaje o fauně lokality jsou z roku 2015. Na lokalitě bylo nalezeno X druhů měkkýšů –  

Nálezy obojživelníků pochází z jednotlivých pozorování. Charakteristický je výskyt 

ještěrky živorodé. 

 

2.2. Ekologické souvislosti  

2.2.1. Velikost  

Vymezení lokality je dáno rozšířením mokřadů v prameništní oblasti. V okolí se 

podobně zachovalé mokřady nevyskytují. 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentativnost biotopů je vysoká, význam lokality spočívá ve vysoké početnosti 

vachty trojlisté. Část lokality je degradována zárůstem třtiny. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 
Obnovitelnost biotopů na lokalitě je obtížná vzhledem k vysoké reprezentativnosti 

a dlouhému vývoji společenstev na lokalitě. 

2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Lokalita není zvláště chráněným územím, je pouze vymezena jako lokální biocentrum 

ÚSES. Lokalita byla zařazena do projektu VaV 620/20/03 ´“Optimalizace sítě maloplošných 

zvláště chráněných území v České republice“ Ministerstva životního prostředí.  



2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

Městys Čechtice má zpracován územní plán,  lokalita je součástí biocentra ÚSES.  

 

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

v minulosti a současnosti 

2.4.1. Ochrana přírody 

Na lokalitě byly v minulosti sečené mokřadní louky, které se ztrátou zájmu o travní 

hmotu přestaly být sečeny. Část lokality od roku XXX seče ČSOP Vlašim. 

Lokalita byla navržena jako zvláště chráněné území, ale snahy o ochranu narazily na 

nesouhlas vlastníků. 

 

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

 

2.4.2. Zemědělství 

Lokalita byla součástí komplexu v minulosti pravidelně kosených mokřadních luk. 

Zatímco louky níže po toku byly odvodněny, loukám na lokalitě se odvodnění vyhlo. 

Louky na lokalitě nejsou z důvodu hospodářské nezajímavosti dlouhodobě sečeny. 

Louky severně od lokality jsou sečeny Agrodružstvem Čechtice. 

 



 
Obr.3 Vymezení půdních bloků LPIS na lokalitě 

2.4.3. Rekreace a sport 

Lokalita vzhledem k vysokému zamokření není vhodná pro využití k rekreaci a sportu.  

2.4.4. Myslivost a rybářství 

Llokalita je součástí honitby CZ2125110010 – Jizbice-Pálčice, honitbu spravuje 

Honební společenstvo Jizbice – Pálčice, Jana Masaryka 1300, Vlašim, 258 01. Na lokalitě 

není umístěno přikrmovací zařízení. Škody zvěří nebyly zjištěny. 

2.4.5. Výchovné a vzdělávací využití 

Na lokalitě je nainstalována informační tabule o přírodních hodnotách lokality a činnosti 

pozemkového spolku na lokalitě. Tabule není umístěna přímo na lokalitě, ale při cestě na 

severním okraji lokality, kde je více viditelná. Tabule je určená pro jednotlivé návštěvníky a 

turisty. 

Lokalita pro značnou odlehlost není vhodná pro exkurzní využití.  

 

2.5. Možné konflikty zájmů 

Konflikty zájmů se nepředpokládají, lokalita je hospodářsky nevyužitelná. 

 

3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

1. Dobrý stav mokřadních společenstev. 

2. Věcná práva k pozemkům na lokalitě 



3. Veřejnost z regionu informovaná o významu lokality. 

3.2. Operativní cíle ochranářského plánu 

3.2.1. Zajištění dobrého stavu mokřadních travních porostů na lokalitě. 

3.2.2. Navázání komunikace s vlastníky pozemků 

3.2.3. Sledování stavu bioty na lokalitě. 

3.2.4. Propagace lokality různými způsoby. 

3.3. Navrhovaná opatření 

3.3.1. Zajištění dobrého stavu mokřadních travních porostů na lokalitě 

3.3.1.1. Zajištění sečení vlastními silami ČSOP nebo smluvním subjektem 

3.3.1.2. Udržení rozlohy vrbových křovin na stávající hodnotě zejména likvidací náletů 

3.3.2. Navázání komunikace s vlastníky pozemků 

3.3.2.1. Provést oslovení jednotlivých vlastníků s žádostí o dohodu (nájem, souhlas) 

event. výkup pozemků 

3.3.2.2. Dle výsledků jednání provést uzavření dohod 

3.3.3. Sledování stavu bioty na lokalitě.: 

3.3.3.1. Založení trvalé monitorovací plochy, její fixace a odečet fytocenologických 

snímků 1x za 3 roky 

3.3.3.2. pořizování fotografické dokumentace lokality každý rok 

3.3.4. Propagace lokality různými způsoby 

3.3.4.1. Prezentace lokality v rámci přehledů činnosti ČSOP Vlašim. 

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

3.3.4.3. 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 „Smrčiny“ 

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