
ŘÍSNICKÉ LOUKY
Řísnické louky se nachází na pomezí dvou krajů – Středních 
a Jižních Čech. Jeden kraj se tu již s poutníky loučí a druhý  
se teprve chystá nabrat dech. Poutníkům, jdoucím z kraje do 
kraje, tady mávají z luk na pozdrav žluté květy starčků.

Louky na pomezí
Řísnické louky jsou významným zachovalým souborem luk o rozloze 5 
ha. Leží v pramenné oblasti Hrnčířského potoka, území je trvale boha-
té na vodu, podmáčené, v horkých letech kryté blízkým lesem. Mokré 
louky dávají píci i za suchých let, proto si je hospodáři v minulosti cenili 
a pravidelně kosili.

Místo kosy sekačky
Intenzivní hospodaření druhé poloviny 20. století mokrým loukám příliš 
nepřálo, mnohdy nebyly koseny vůbec. Naštěstí nebylo na Řísnických 
loukách provedeno odvodnění. Od roku 1998 louky sečou členové Českého svazu ochránců přírody 
Vlašim ve spolupráci s vlastníky pozemků. Ruční kosu však nahradila lehká motorová sekačka.

Bohatství květin mokřadů
Milovníci květin na zdejších loukách jásají. Na prohlídku 
květin ovšem potřebujeme  nepromokavé boty. Nejnápad-
nější květinou zdejších mokřadů je žlutě kvetoucí starček 
potoční (Tephroseris crispa) s bohatě rozvětveným kvě-
tenstvím. Mezi stébly trav nalezneme českou orchidej 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), jehož květy mají 
barvu fialovou, růžovou až bělavou. Zcela při zemi se krčí
okrouhlé lístky a fialové kvítky violky bahenní (Viola pa-
lustris). Na nejmokřejších místech s vodou roste bíle kve-
toucí vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Mokro i  sucho
Na přechodu louky a lesa jsou mezi bochníky vrb skryty kopečky mechů 
a rašeliníků. Pod vrbami nalezneme mochnu bahenní (Potentilla palust-
ris), kvetoucí v červnu a červenci nápadnými nachovými květy. Další 
nápadnou rostlinou rašelinných míst je suchopýr úzkolistý (Eriophorum 
angustifolium) s bělavým chmýrem. Na druhé straně, na sušších okra-
jích mokřadu roste smilka tuhá (Nardus stricta), drobná travička s tu-
hými stébly. Společně se smilkou roste vzácný všivec lesní (Pedicularis 
sylvatica), drobná bylina s růžovými květy a bohatě rozčleněnými listy. 
Je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Pozornost upoutá žlutě 
kvetoucí hadí mord nízký (Scorzonera humilis).

Hospodaření je budoucností luk
Zdejší louky byly utvořeny prací hos-
podářů z okolí. Český svaz ochránců 
přírody Vlašim se snaží ve spoluprá-
ci s vlastníky a zemědělci o zachování 
tohoto odkazu. Udržení dobrého stavu  
luk vyžaduje sečení jednou ročně leh-
kou sekačkou, v silně podmáčených 
místech motorovou kosou. Hnojení je 
vyloučeno, průběžně se odstraňují ná-
lety olší. Hospodaření je zárukou, že 
tyto významné louky budou uchovány 
pro budoucnost.

Starček potoční

O Řísnické louky pečuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, Tel/fax: 317845169, e-mail: vlasim@csop.cz. 

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Vyrobeno v rámci programu ČSOP „Místo pro přírodu“, podpořeného Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Podpořte záchranu ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte, prosím, na konto kampaně „Místo pro přírodu“,

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.

Kosení louky členy ČSOP Vlašim
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