
PR ÚDOLÍ POTOKA U DOLSKÉ MYSLIVNY
Louka, která se před námi vkliňuje do lesa, je přírodní rezervací. Pokud půjdete dál, narazíte na rašelinné 
mokřadní louky u potůčku, výše na svahu jsou kdysi pasené krátkostébelné smilkové trávníky. V jižní části 
rezervace objevíme malý rybník a mokřadní olšiny. Bystrý pozorovatel odhalí i tůně s žabkami. 

Bohatství luk
Na zdejší louce roste řada vzácných druhů rostlin. V květnu a červnu rozkvétají  vachta trojlistá (Menyanthes 
trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Aby nedocházelo 
k zarůstání louky, je nutné ji pravidelně kosit. Na podmáčené louce se většina práce odvede ručně, jen při 
odvozu je možné použít větší techniku.

Voda znamená život
Součástí přírodní rezervace je i malý rybník s čistou vodou, kde roste rdest plovoucí (Potamogeton natans). 
V louce jsou vytvořeny i menší tůně, které poskytují útočiště hlavně obojživelníkům – hnědým i zeleným sko-
kanům. Kromě žab vyhledávají tůně i vážky a další hmyz.

Pomoc loukám
Louka v přírodní rezervaci je zařazena do programu „Pozem-
kový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ Českého 
svazu ochránců přírody. Louka je každoročně kosena s fi-
nančním příspěvkem Krajského úřadu Kraje Vysočina a pří-
rodní hodnoty jsou tak zabezpečeny do budoucna.
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Mokřadní louka s prstnatci a vachtou

Hořeček český
Hořeček mnohotvarý český (Gentianella 
praecox subsp. bohemica) rostl na past-
vinách a  krátkostébelných loukách. Jeho 
rozšíření se v posledních padesáti letech 
velmi drasticky snížilo, když zmizely plo-
chy pastvin a záhumenků spásané do-
mácími hospodářskými zvířaty, zejména 
kozami a ovcemi. I na zdejší louce rostl 
hořeček v hojném počtu. Louka se pře-
stala pást, a tak zde byl poslední hořeček 
zaznamenán kolem roku 1995.

O louku v přírodní rezervaci pečuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz.

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Vyrobeno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně 

podpořeného v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

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

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.


