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

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme

Na severozápad od obce Blažejovice se do lesa zařezává pruh louky. 
Loukou protéká malý potok, který ústí do rybníka nedaleko této infor-
mační tabule. Potok odvádí vodu z lesů a průtok vody potokem je vy-
rovnaný po většinu roku. Vodou jsou bohaté i louky kolem potoka, 
kde se tvoří i drobné kaluže nebo tůňky. Tyto louky nazýváme pod-
máčené nebo také mokřadní.

Co roste na louce
Na loukách najdeme celou řadu druhů zajímavých rostlin - fialo-
vými květy upoutá pcháč bahenní (Cirsium palustre), bledě žlutý-
mi květy pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), sytě žlutými naopak 
blatouch bahenní (Caltha palustris). Vysoké byliny jako tužebník 
jilmový (Filipendula ulmaria) nebo skřípina lesní (Scirpus sylvati-
cus) rostou na místech, kde se v minulosti sekalo jen občas. Místa 

dlouhodobě nesečená pak již obsadily stro-
my, především olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Poklady luk
Vzácné druhy zdejších luk najdeme v obtížně pří-
stupných velmi zamokřených částech. Vachta 
trojlistá (Menyanthes trifoliata) roste v části louky 
se stojící vodou těsně nad rybníkem. Na stejném 
místě kvete i suchopýr úzkolistý (Eriophorum an-
gustifolium), význačný v květnu a červnu bělavým 
chmýrem. V zápoji bylin jsou skryté červené kvě-
ty české orchideje – prstnatce májového (Dacty-
lorhiza majalis). Žlutě kvete starček potoční 
(Tephroseris crispa) – druh mizející z naší krajiny. V 
bahnitých okrajích rybníka najdeme pozoruhod-
ný bíle kvetoucí ďáblík bahenní (Calla palustris).

Louky sečou ochránci přírody
Louky byly vytvořeny a udržovány pravidelným sečením. Přechodem zemědělství na intenzivní výrobu se na sečení luk po-
zapomnělo a na místo květnatých bylin nastoupily olše. O obnovu a sečení luk se starají od roku 2003 členové Českého sva-
zu ochránců přírody ve Vlašimi v rámci programu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. Díky dobré spolu-
práci s Obcí Blažejovice a vlastníky pozemků se podařilo obnovit část luk vysekáním náletů, louky jsou každoročně koseny. 
Protože jsou louky zamokřeny, vyžaduje kosení velký podíl ruční práce. Díky nadšení ochránců přírody a zodpovědnému 
přístupu vlastníků pozemků je dobrý stav luk podmiňující další existenci vzácných rostlin zabezpečen do budoucna.

O Mokřadní louky u Blažejovic pečuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz, www.csopvlasim.cz

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!

Informační tabule byla vyrobena v rámci programu ČSOP „Místo pro přírodu“, podpořeného Ministerstvem životního prostředí.

MOKŘADNÍ LOUKY U BLAŽEJOVIC

Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Ruční hrabání zamokřených luk Starček potoční (Tephroseris crispa)

Ďáblík bahenní (Calla palustris)


