
SMRČINY
Louka, která se před námi vkliňuje do lesa, je pozoruhodným koutem přírody. Je to mokřadní prame-
ništní louka. Na louku se soustřeďuje voda z okolních lesů, proto je jí dost a je čistá. V přední části se 
vytváří po vydatných deštích i drobná vodní plocha, v zadní části vodu zadržují kopečky mechů a raše-
liníků. Luční plochu rozčleňují keře vrb, které mají na zdejší louce kulovité tvary. 

Co najdeme na louce
Na zdejší louce roste řada vzácných druhů rostlin. Nejnápadnější je vachta trojlistá (Menyanthes trifo-
liata), která má na Smrčinách nejbohatší výskyt na Podblanicku. Její bílé květy jsou nápadné v přední 
části louky v květnu a červnu.
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. 

Vysoko nad ostatními bylina-
mi zvedá svůj chmýr suchopýr 
úzkolistý (Eriophorum angus-
tifolium). Naopak nízko pod 
ostatními bylinami kvete viol-
ka bahenní (Viola palustris), 
kterou najde jen zkušený po-
zorovatel.

Péče o louku
V dobách, kdy byla kravka 
u každého stavení, měla zdejší 
louka velkou hodnotu. Dávala 
trávu i za suchých let, a proto 
ji hospodáři pravidelně kosili. 
V současnosti louku ohrožuje  
zanedbání sečení, kosení to-
tiž vyžaduje velký podíl ruční 
práce. Bez kosení louka za-
růstá  olšemi, vzácné byliny 

mizí. O louku na Smrčinách se starají členové Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi v rámci 
programu „Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“. Louka je každoročně kosena a pří-
rodní hodnoty jsou zabezpečeny do budoucna.
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Vachta trojlistá
Lidový název této byliny je „hořký jetel“ - díky 
hořké chuti a listům, které tvarem připomína-
jí právě ty z jetele. Vachta roste na kyselých, 
rašelinných a bažinatých půdách zaplavených 
vodou. Ve vodě může růst proto, že její listy ob-
sahují kanálky vedoucí vzduch k dalším čás-
tem rostliny. Látky z oddenků vachty jsou jed-
nou z přísad světoznámé Becherovky.

O Mokřadní louku na Smrčinách 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.

Violka bahenní (Viola palustris)

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)


