
NA KAČÍNĚ
Mělké údolí potoka pod silnicí z Mnichovic do Kuňovic je již na první 
pohled velmi mokré. Středem protéká drobný potok s keřovitými vrba-
mi, ze stran na potok navazují podmáčené louky se svahovými prame-
ništi. Na okrajích luk nalezneme remízky tvořené nálety olše lepkavé 
(Alnus glutinosa). 

Mokřadní louka s vzácnými druhy rostlin
Na území se vyskytuje luční společenstvo mechových slatinišť (Ca-
ricion fuscae) se vzácnými druhy bylin: rosnatka okrouhlolistá (Dro-
sera rotundifolia), vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis),  všivec bahenní (Pedicularis palustris), tolije 
bahenní (Paranssia palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
mochna bahenní (Potentilla palustris). Všechny jmenované druhy jsou 
chráněny zákonem.

Zachovalý okrsek přírody
V okolní zemědělské krajině představuje mokřad „Na Kačíně“ za-

chovalý okrsek přírody. Zachoval se zde totiž unikátní typ 
mokřadních luk, který býval v minulosti na Podblanicku 
mnohem hojnější. Louky byly na většině míst  v okolí od-
vodněny a vzácné rostliny zmizely. Dnes již plošné odvod-
ňování nehrozí, mokré louky jsou v současnosti ohroženy 
upuštěním od hospodaření, zarůstáním nálety olše nebo 
splachy hnojiv z okolních polí. I mokřadní louka „Na Kačí-
ně“ vyžaduje pravidelné ruční lehké sečení – bez něho by 
ztratila svou druhovou pestrost.

O mokřad pečují ochránci přírody
O vzácnou mokřadní louku se zajímali přírodovědci 
a ochránci přírody již v sedmdesátých letech minulého 

století. V osmdesátých letech byl připraven návrh na vyhlášení 
chráněného území, který však nebyl uskutečněn. O zarůstající 
louku pak začali pečovat dobrovolní ochránci přírody na zákla-
dě dohod a smluvních vztahů. Dnes louku obhospodařuje Čes-
ký svaz ochránců přírody Vlašim v rámci programu Pozemkový 
spolek pro přírodu a památky Podblanicka. Louka se pravidelně 
kosí, postupně jsou obnovovány drobné tůňky. Cílem hospoda-
ření je zachování mokřadu s celou jeho pestrostí pro další gene-
race.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je 
českou orchidejí

O mokřad „Na Kačíně“ 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!
Informační tabule byla vyrobena s využitím prostředků programu ČSOP „Místo pro přírodu“ s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky.

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

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) roste ve velmi 
zamokřených místech

V červnu zdobí louky bělavé suchopýry úzkolisté 
(Eriophorum angustifolium)

Jaro zde vítá blatouch bahenní (Caltha palustris) 
a sasanka hajní (Anemone nemorosa)

Unikátní nálezy řas
Dr. Karel Rosa prováděl „Na Kačíně“ v šedesátých letech 
dvacátého století podrobný výzkum řas. Nalezl 350 druhů 
řas, z toho 21 druhů nových pro území tehdejšího Česko-
slovenska. Řasy (zejména rozsivky, jařmatkovité i dvoj-
čatkovité řasy) nalezl v drobných tůňkách, které se zde 
v deštěm bohatých obdobích objevují i dnes.

Některé nalezené řasy (zleva): Cosmarium ochthodes, Euastrum 
verrucosum var. alpinum, Micrasterias papilifera


