
MOKŘADNÍ LOUKA U SEDMPÁN
Na jih od obce Sedmpány je u lesa vytvořen pozoruhodný kout přírody – mokřadní prameništní louka. 
Z louky se soustřeďuje voda do malého rybníčku a následně protéká propustkem pod náspem neda-
leko této tabule. Na jižní straně louka zabíhá úzkým cípem do lesa, na severní straně u náspu rostou 
keřovité vrby.

Co najdeme na louce
Na zdejší louce najdeme celou řadu druhů zajímavých rostlin - fialovými květy upoutá pcháč bahenní 
(Cirsium palustre) nebo kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), sytě žlutými blatouch bahenní (Caltha pa-
lustris). Místa dlouhodobě podmáčená obsazuje skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). Vzácnou bylinou 
zdejší louky je česká orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Její nachové květy v hustých 
květenstvích jsou skryty v zápoji vyšších bylin, nejlépe jsou viditelné v květnu.

Péče o louku
Louka byla vytvořena a udr-
žována pravidelným sečením. 
V současnosti ohrožuje mok-
řadní louky zanedbání seče-
ní, kosení totiž vyžaduje velký 
podíl ruční práce. Bez kose-
ní tak louky zarůstají olšemi 
a vrbami. O louku u Sedmpán 
se starají od roku 2004 členo-
vé Českého svazu ochránců 
přírody ve Vlašimi. Díky dob-
ré spolupráci s vlastníkem po-
zemků je louka každoročně 
kosena a dobrý stav louky je 
zabezpečen do budoucna.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)

Sečení mokřadních luk ručně vedenou sekačkou Blatouch bahenní (Caltha palustris)

Železniční trať Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice
Násep, po kterém nyní vede lesní cesta, je 
částí bývalé železniční trati vedoucí z Trho-
vého Štěpánova do Dolních Kralovic. Délka 
trati byla 13,83km, provoz byl zahájen v roce 
1902. 31.05.1975 byla trať zrušena z důvo-
du výstavby přehrady Želivka – vlaky od té 
doby končí v Trhovém Štěpánově. Části zru-
šené trati byly využity na silnice a lesní ces-
ty, zachovány jsou i mostky a propustky. Za 
silniční křižovatkou stávala vlaková zastávka 
Sedmpány.

Vlak na železniční zastávce Sedmpány. Foto: doplníme

O mokřadní louku u Sedmpán 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.


