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1 Abstrakt 

Cílem mojí práce, která se zaměřuje na komplexní poznání CHKO Blaník z přírodovědného 

hlediska, bylo zpracovat co nejvíce příspěvků zejména z regionální literatury, včetně článků 

se starším datem vydání. Vzhledem k zaměření může být práce použita také v učitelské praxi, 

a to především jako materiál k přípravě exkurzí za zajímavými druhy rostlin a zvířat, také 

za krajinou - práce je přehledem toho, co a kde lze najít a vidět v CHKO Blaník, jejíž rozloha 

je sice nevelká, zato s velkou koncentrací přírodních rezervací, a tím i organismů, na jednom 

místě. 
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2 Abstract 

My bachelor’s thesis "Biological Meaning of Protected Landscape Area Blaník and its Use 

for Field Trips" is focused on cognition Protected Landscape Area Blaník and its complexity 

from natural point of view. My aim was elaboration of most regional literature includeing 

older publications. Knowledge from this work I try to concentrated here. My work should 

help to teachers as clear summary what they could on the area of Protected Landscape Area 

find. I think my work proof for planning excursions can be recommended common of natural 

reservations where is big concentration of interesting species and biotopes in relatively small 

areas to see. 
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3 Úvod 

Narodil jsem se v Benešově a celý život jsem prožil v krajině Podblanicka. Chodil jsem tu 

na základní školu, na střední jsem odtud dojížděl, přes tento kraj. Z domova to mám na Blaník 

24 km a od babičky ještě o 7 km blíže. Dříve babičky, dnes již naše chalupa stojí pod kopcem 

Džbány, nejvyšším bodem Votické vrchoviny. Kousek od naší malé vesnice se nalézá 

Podhrázský rybník, významná ptačí lokalita a přírodní rezervace. Mám rád tu jemně 

kopcovitou krajinu. Sem tam pole, občas loučka, spousta bystřin a potoků, rybníky. Možná, 

že CHKO Blaník je nejmenší v republice – má však svoje nezaměnitelné kouzlo. Jde o 

zachovalou středočeskou krajinu jižně od Prahy, severně od Mladé Vožice, kraj mého dětství. 

Vzpomínám si, že jako žáka asi 4. třídy mě na Blaník vzala naše třídní paní učitelka. Bylo tam 

krásně, avšak byli jsme tam na přelomu zimy a jara, květena ještě vidět nebyla 

a na pozorování živočichů bylo 25 dětí příliš hlučných.  

I to mě vedlo k tomu, abych sepsal tuhle práci, doplněnou vlastními fotografiemi. Pakliže 

učitelé budou mít k ruce návod, co kde mohou vidět, pak dětem budou moci ukázat krajinu 

krásnější, pestřejší, takovou jakou se díky ochranným opatřením povedlo na Blanících 

a v jejich okolí zachovat. Snad i ony se zamilují do tohoto kraje a pochopí, že jsme to my, 

lidé, kdo bez ochrany našeho přírodního a kulturního bohatství neznamenáme nic. 

Krajina Blaníků láká lidstvo už odnepaměti. První známky lidské činnosti máme již z doby 

kamenné, na hoře Blaníku se nalézalo hradiště z pozdní doby Halštatské a raného Laténu. 

Opevnění bylo i na Malém Blaníku. V 11. století probíhaly v oblasti kolem Blaníků hornické 

práce. Podle nálezů plíšků v Louňovicích se usuzuje na těžbu mědi na Velkém Blaníku. 

U Kondrace se zase těžilo zlato a stříbro. Podle ústních legend tamní raně středověký kostel 

zaplatili horníci, podobně tomu bylo i u obce Roudný, necelých pět kilometrů za hranicí 

CHKO. Možná i tyto poklady "v jeskyních" pod Blaníkem přispěly ke vzniku slavné pověsti 

o sv. Václavu a jeho rytířích.  

Roudný jsem do práce taktéž zařadil, a to pro jeho blízkost k CHKO a velký historický, 

a jak jsem později zjistil, i přírodopisný význam. U obce stával největší zlatonosný důl 

Rakouskouherské monarchie. Na výsypkách zlatodolu jsou k vidění překrásné biotopy, které 

stojí za to navštívit. Dnes je již důl nečinný, je to však technická památka jako upomínka 

na všechny předchozí generace, které zde odvedly velký kus práce. 
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Obživa v tomto kraji nikdy nebyla jednoduchá a právě proto krajina nebyla nikdy mnoho 

obývaná. I díky tomu se snad zachovalo přírodní bohatství této krajiny v takové míře. Přes to, 

že území CHKO je cenné díky téměř nedotčené přírodě, nalézá se na jeho území velké 

množství kulturních památek, namátkou rozhledna na Velkém Blaníku, zámek v Louňovicích, 

nebo třeba tvrz v Načeradci. Vše toto bude učitelům zpříjemňovat fakt dobře udržovaných 

turistických stezek a velký počet informačních tabulí po celém území CHKO. 
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4 Cíl práce: 

Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky týkající se CHKO Blaník z regionální 

literatury, včetně historických zdrojů, pro potřeby učitelů, hledajících podklady pro exkurzní 

činnost. Dále pak představit nejen zajímavosti, ale i charakteristické rysy oblasti 

z přírodopisného hlediska. 
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5 Geologie 

5.1 Podloží v CHKO Blaník 

Chráněná krajinná oblast Blaník spadá do oblasti moldanubika, konkrétně jeho České větve. 

Důležitým geologickým fenoménem oblasti je tzv. Blanická brázda. 

Blanická brázda byla pojmenována podle hory Blaníku a říčky Blanice, která protéká 

na západ od této hory. Jedná se o morfologicky významnou sníženinu, tzv. depresi, dlouhou 

asi 65 km, která se táhne v SSV-JJZ směru z kotliny jižních Čech od Ratibořských hor údolím 

Blanice přes Mladou Vožici, Zlaté Hory, Louňovice a Vlašim až ke střednímu Posázaví 

(Čech, 1966). 

Blanická brázda je založena v krystalických břidlicích, které patří k oblasti vltavsko-dunajské 

(moldanubiku podle F. E. Suesse). Nejnápadnější je podle V. Čecha mezi Milíčínem 

a Staniměřicemi východně od Mladé Vožice, kde dosahuje šířky až 15 km. Její dno je 

petrograficky rozmanité, různě odolné k erozi a tím pádem nerovné, čímž se zčásti vysvětluje 

i vznik Blaníků, Křížovské hory a dalších kopců. 

Po založení Státního geologického ústavu (r. 1919) zkoumal geologické poměry oblasti 

Blanické brázdy L. Zelenka a to na Vožicku, Voticku a západně od Louňovic. V. Čech na 

Vlašimsku v okolí Blaníka, Načeradce a Ratibořských Hor. Díky jejich práci vznikly 

geologické mapy (1:75 000), listy Seldčany a Vlašim, dále pojednání ve Věstníku Státního 

geologického ústavu. 

V. Čech (1932) u Hrachovice SV od Ratibořských Hor našel několik metrů mocné poruchové 

pásmo s mylonity, jež poté sledoval středem brázdy, podél říčky Blanice až k Ostrovu SZ 

od Louňovic. Pásmo je starého založení, přerušované a odděluje především méně přeměněnou 

jednotku Chýnovských a svorových rul (místy také se sillimanitem) 

od sillimanitickobiotitických rul Sudoměřicko-mladovožického oblouku. 

Čech vznik svorů nejprve vysvětloval diaftorezí, ale později (1952) od ní opustil. Jako hlavní 

činitel tvorby svorů uváděl alkalické roztoky, bohaté mineralizátory (přítomnost turmalínu), 

které původně chloritické nebo slídnaté břidlice slabě regionálně metamorfované obohatily 

o živec. Vznik mineralizačních roztoků je podle něho třeba hledat ve starších žulorulách, 

snad prevariských - např. Blaníku, zčásti v mladších drobných výběžcích středočeského 

plutonu.  



12 

 

V pararulách a svorových rulách byly Čechem a Zelenkou zjištěny četné vložky 

sedimentárního (kvarcity, erlany, skarny, krystalické vápence, grafitické horniny) 

i vulkanického původu (hadce, amfibolity, dvojslídné i aplitické ortoruly, ortoruly 

turmalinické typu blanického, tělesa žul leukokratních, žíly křemenné a kyselých žul 

i aplopegmatitů. Morfologické kvarcity se uplatňují na Vinné hoře u Roudného, u Vračkovic, 

ortoruly a žuloruly dvojslídné v horské skupině Blaníku, na „Slepičí skále“ u Zlatých Hor, 

na Šelmberku u Mladé Vožice, ortoruly nad Zvěstovem na „Předním vrchu“ a křemen 

v severojižním valu na SZ od Louňovic. 

Blaníku a jeho okolí věnoval Čech (1940) samostatnou práci. Zjistil, že těleso „blanické žuly“ 

je protažené od západu k východu od Louňovic k Miřeticím, rovnoběžně s okolními 

pararulovými a svorovými vrstvami, avšak původní souvislost byla porušena příčnými zlomy 

a třetihorními pohyby na nich vznikly výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi. Podle 

převládající paralelní, místy ale i fluidální textury, struktury a úložných poměrů nazval 

horninu Blaníků ortorulou, starší než středočeský pluton. Roudenský aplit považoval 

za mladší, oddělený od blanické ortoruly pásmem mylonitů. Popsal kromě obyčejných 

součástí ortorulových almandin (granát) z Křížovské hory, sillimanit, turmalín (skoryl) 

a uranovou slídu. Granát chemicky analyzoval R. Nováček. Velké turmalíny zjistil Čech 

v pegmatitech v údolí na západních svazích Křížovské hory. Povšiml si vztahů biotitu 

a turmalínu. Oba nerosty jsou antagonisty a nevyskytují se obyčejně pohromadě. Na „Slepičí 

Skále“ na Velkém Blaníku všesměrná zrnitá hornina je dvojslídná, biotit tvoří vyrostlice, 

kdežto turmalín zcela chybí. V ortorule Křížovské hory je zase místy biotit vzácný a turmalín 

hojný. Čech popsal též křemenem bohatou partii otoruly z Blaníku a SZ od Býkovic, 

s turmalínem ve dvou generacích. Kontaktní změny způsobené blanickou ortorulou 

(žulorulou) nejsou značné; na SZ svazích Křížovské hory zjistil Čech turmalín v kvarcitu 

a idokras v erlanu. 

Příkopovou propadlinu, která začátkem terciéru vznikla radiálními pohyby na starých 

zlomech nebo puklinách směru SSV-JJZ a uprostřed které vystupují Oba Blaníky, nazval V. 

Čech (1940) „Blanický příkop“; později L. Koutek (1941) užil označení „Blanická brázda“ 

pro středočeskou depresi analogicky podle „Boskovické brázdy“. J. Stejskal v „Zemědělské 

geologii“ (1958) píše o „Blanickém prolomu“. Paralelními radiálními zlomy uvnitř Blanické 

brázdy vznikla hrást Velkého a Malého Blaníku. V Louňovicích v dnes zastavěné pískovně 

asi 15-16 m (392,5 m. n. m.) nad Blanicí na pravém břehu našel V. Čech slídnatý písek 
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zpevněný (písčitý jílovec), mezi Zlatými Horami a dvorem Štamberkem oblázky křemene 

ve výši 445-450 m n. m. neznámé V. J. Novákovi (1932), když studoval terasy Blanice. 

Zmíněné sedimenty považuje Čech za relikty terciéru. 

Mapování V. Čecha zjistilo také průběh hlavního mylonitového pásma doprovázejícího 

Blanici, jeho porušení mladšími dislokacemi směru SZ-JV a řadu paralelních zlomů s hlavním 

poruchovým pásmem v oblasti Blaníku a západně od Vilic. Mnohé zlomové trhliny směru 

Blanické brázdy byly vyplněny žilným křemenem. Žíly křemene tohoto druhu jsou např. 

u Křížence JV od Zlatých Hor, jižně od Bílkovic, západně od Radošovic a jako val vystupující 

žíla na „Hřívě“ SZ od Louňovic. 

 Směrem k západu i východu od Ratají ubývá typických svorů a vystupují horniny, které je 

možno označit jako svorové ruly nebo dvojslídné pararuly. Koutek se zabýval původem 

amfibolitů v okolí Ratají, které předtím studoval A. Ondřej. Amfibolity, které tvoří vložky 

v Čeřenických rulách a přecházejí do gabrodioritů a gaber považuje Koutek za ortoamfibolity, 

kdežto u tunelu dráhy z od Ledečka střídající se vrstvičky amfibolitu s krystalickým 

vápencem a erlanem jsou podle něho sedimentárního původu (paraamfibolity). Většinou jde 

u velkých těles amfibolitových o výlevy bazických láv doprovázených tufy, které jsou 

geneticky spjaté s uvedenými hlubinnými bazickými intruzivními horninami. Amfibolity 

podle Koutka byly místy postiženy diaftorezí a přeměněny v aktinolitickochloritické nebo 

aktinolitické břidlice, jinde (u Ježovic) byly přeměněny hydrotermálně v čížkově zelenou 

zeminu nontronitickou. V. Čech podle orientačních túr v Posázaví, kam sledoval mylonitové 

zóny podél Blanice z Vlašimska, a podle mikroskopického studia amfibolitů od Čekanova 

na hranici kouřimských ortorul a svorové zóny ratajské soudí, že mnohé diaftority (fylonity 

a chloritickoaktinolitické břidlice) jsou výplně příčných poruch směru SSV-JJZ nebo S-J, 

jak se také domníval Hinterlechner a Ondřej; J. Koutek řadu těchto příčných dislokací 

vymapoval. Diaftoreze na směrných poruchách by podle toho neměla regionální, ale lokální 

význam. J. Koutek studoval také ostrůvek divišovského permokarbonu a zjistil, že jeho 

omezení je dislokační, právě tak jako je ostrá (tektonická) hranice středočeského plutonu 

a moldanubických rul. 

V 18. století byl na vrchu Roudný poblíž Louňovic pod Blaníkem zbudován důl na těžbu 

zlatonosného křemene, který byl v provozu až do roku 1930. První zmínka o dobývání zlata 

rýžováním z tohoto místa byla však už z roku 1388. Od 18. století bylo na Roudném vytěženo 

660 638 tun rudy, z nichž bylo získáno 5 770 kg ryzího zlata. Olověná a stříbrná ruda se těžila 
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na "Stříbrnici" u Zvěstova (Kratochvíl, 1966). V roce 2013 vznikla u zlatodolu Roudný 

naučná stezka o dolování zlata na Podblanicku (Pavel Jakubův, 2013). Ve stejném roce pak 

vydává Svaz ochránců přírody ve Vlašimi publikaci "Průvodce naučnou stezkou Roudný" 

(Pešout, 2013). 

Na vrcholu Hříva u Veliše byla zjištěna ložiska polymetalických rud, avšak nebyla zatím plně 

prozkoumána. Poblíž rybníku Strašíku u Libouně je doloženo rýžování zlata. V Louňovicích 

pod Blaníkem byly nalezeny měděné plíšky, což poukazuje na těžbu mědi (Zdeněk Bárta, 

1990). 

Těžbě rud v okolí Blaníků a na nich se věnoval také Karel Bárta (1996), zabýval se starým 

horním dílem u Kondratce. Na základě zpráv z 18. století se rozhodl vyhledat tamní doly na 

stříbro a zlato. Západním směrem od Kondratce (k Ostrovu) asi 1 km daleko od obce nalezl 

v lese několik desítek šachet, jeho domněnku později potvrdili pracovníci Geoindustrie Praha 

a Geofondu Kutná Hora. Věnoval se také mědi z Velkého Blaníku (měděné plíšky z Louňovic 

viz výš), zde však díky lidské činnosti neuspěl. 

5.2 Pedologie 

Půda vzniká půdotvornými procesy, její vznik a vytvoření závisí na horninách, ze kterých 

vzniká vlivem více činitelů - např. vzdušná vlhkost, srážky, působení větru a rostlin. V okolí 

Blaníku jsou základní půdotvornou horninou moldanubické břidlice, a to břidlice pararul, 

s nepatrným výskytem ortorul a žulorul. Zabarvení půd odráží minerální složení horniny. 

Jedná se o půdy podzolizované, v údolích se vyvíjely půdy slabě podzolované, častěji 

oglejené. V údolích tvořených vodními toky je často nános jílovitých a písčitých částí. 

Složení půd velmi dobře indikují porosty rostlin, ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius) 

na hnědozemi, na slabě podzolované půdě kostřava červená (Festuca rubra). Na středně 

podzolovaných půdách roste psineček tenký (Agrotis tenuis) a smilka tuhá (Nardus stricta). 

Obsah prvků v půdách závisí na stupni zvětrávání, na pokročilosti půdotvorného procesu 

a na intenzitě hospodaření. Jde většinou o půdy chudé na fosfor a poměrně bohaté na draslík, 

hliník, železo a dílem i hořčík. Vápník příliš zastoupený není - jsou to půdy na vápník spíše 

chudé (Válek, 1973). 
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6 Botanika 

Z botanického hlediska spatřujeme kolem Blaníků několik různých typů přirozených porostů. 

Na většině území chráněné oblasti jde o bikovou nebo jedlovou doubravu, do které zasahuje 

pás kolem Blaníků, táhnoucí se severovýchodním směrem kolem Krasovické hůry 

a Částrovických rybníků, spadající do přirozených porostů bikových bučin. Na severozápadě 

pak nalezneme ostrov lipových bučin s lípou srdčitou (Tilia cordata) nacházející se kolem 

kopce Hříva. 

6.1 Stromy a keře: 

Květena okolí Blaníků (Velký Blaník - 638 m, Malý Blaník - 564 m a Křížovská hora - 582 

m) patří do podoblasti českomoravské lesní květeny. Půda je zde glejovitá (podzolové půdy), 

málo úrodná a počasí chladné, vlhké a vyskytují se zde časté mlhy a pozdní mrazy (Jiroušek, 

1957). Průměrné množství ročních srážek se pohybuje v rozmezí 600-700 mm, průměrná 

denní teplota kolem 10°C a průměrná roční teplota okolo 6°C (Majeríková-Hlaváčková, 

1971). Původně zde rostl bukojedlový les, který nebyl zachován. V roce 1957 zde stromové 

patro obsahovalo jedli bělokorou (Abies alba), javor mléč (Acer platanoides), olši šedou 

(Alnus incana), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), jalovec obecný (Juniperus communis), modřín opadavý (Larix 

decidua), borovici lesní (Pinus sylvestris), dub letní (Quercus robur), bez hroznatý 

(Sambucus racemosa) a lípu srdčitou (Tilia cordata). 

6.2 Bylinné patro: 

 Z bylinného patra zde rostl česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kociánek dvoudomý 

(Antennaria dioica), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), bukvice lékařská (Betonica 

officinalis), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), vřes obecný (Calluna vulgaris), 

zvonek kopřivolistý (Campanulla trachelium), ostřice ježatá (Carex echinata), ostřice 

kulkonosná (Carex pilulifera), chrpa modrák (Centaurea cyanus), chrpa luční (Centaurea 

jacea), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), zeměžluč menší (Centaurium minus), pcháč 

obecný (Cyrsium vulgare), pcháč oset (Cyrsium arvense), škarda střešní (Crepis tectorum), 

vrbovka horská (Epilobium montanum), vrbovka růžová (Epilobium roseum), světlík 

lékařský (Euphrasia rostkoviana), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), svízel vonný 

(Galium odoratum), svízel nízký drsný (Galium pumilum ssp.asperum), svízel syřišťový 
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pravý (Galium vernum ssp. typicum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), protež lesní 

(Gnaphalium sylvaticum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), hluchavka bílá (Lamium 

album), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pampeliška podzimní (Leontodon 

autumnalis), bika hajní (Luzula luzuloides), máta rolní (Mentha arvensis), bažanka 

vytrvalá (Mercurialis perennis), mléčka zední (Mycelis muralis), tolije bahenní 

(Paranassia palustris), lipnice hajní (Poa nemoralis), vítod obecný (Polygala vulgaris), 

mochna nátržník (Potentilla erecta), pryskyřník prudký (Ranuncullus acris), ředkev 

ohnice (Raphanus raphanistrum), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), ostružiník maliník 

(Rubus idaeus), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), ptačinec žabinec pravý (Stellaria 

media ssp. eumedia), čertkus luční (Succisa pratensis), pampeliška lékařská (Taraxacum 

officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), rozrazil horský (Veronica montana), 

rozrazil lékařský (Veronica officinalis). 

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je 4-20 cm vysoká vytrvalá rostlina 

s přízemní růžicí okrouhlých až eliptických listů a drobnými kořeny. Tentakule, žláznaté 

paličkovité trichomy lapající drobný hmyz, který je následně enzymaticky rozložen a stráven, 

pokrývají svrchní stranu listu, na spodní však chybí. Rosnatka okrouhlolistá roste na světlých, 

živinami chudých kyselých biotopech, většinou v porostu rašeliníku (Sphagnum sp.), přičemž 

sloučeniny dusíku získává ze strávených živočichů. Drobné pětičetné květy ve vijanu 

vyrůstají ze středu listové růžice. Zimu rosnatka přežívá ve formě přezimovacího pupenu 

(hibernacula). Podle zákona 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb. je rosnatka okrouhlolistá 

řazena do skupiny silně ohrožených zvláště chráněných druhů.  

V CHKO Blaník byla rosnatka okrouhlolistá zaznamenána na severním okraji vrchu Hřívy 

u obce Veliš a na rašelinné prameništní louce v Přírodní rezervaci "Podlesí" u Býkovic 

pod Blaníkem (1992 a 1998), kde se kromě rosnatky vyskytuje např. i prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis), rozchodník huňatý (Oreosedum villosum), vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata). Od roku 1996 se v "Podlesí" louka pravidelně obhospodařuje 

kosením, avšak od roku 1998 zde rosnatka okrouhlolistá vymizela. Objevila se až o deset let 

později, v roce 2008 na pokusné ploše, na které byl narušen zapojený porost rostlin (Klaudys, 

2008). 

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) roste na zamokřených bažinatých loukách, kvete 

hroznem bílých nálevkovitých květů s třásnitou korunou v měsíci květnu a patří mezi léčivky. 
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Trojčetné listy vyrůstají z plazivého vytrvalého oddenku. Roste na kyselých půdách s pH = 

4,7 - 7,1 a organickým podílem 25 - 89 %, nesnáší zastínění a je málo konkurenceschopná 

(Kovařík, 1968). Tuto bylinu údajně často doprovází mochna bahenní (Potentilla palustris), 

všivec lesní (Pedicularis sylvatica) či všivec bahenní (Pedicularis palustris). Na území 

CHKO Blaník roste 600 m jižním směrem od Klokočkova mlýna (Zelený, 1966). 

Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) z čeledi lipnicovitých (Poaceae) je až 150 cm vysoká 

víceletá výběžkatá tráva s charakteristickými věnečky chlupů na kolínkách. Listy široké až 1 

cm jsou převislé a jejich okraje ostnitě drsné, květenstvím je volná, řídká lata dlouhá 5-17 cm. 

Kvete v srpnu až září. V ČR roste v nížinách až pahorkatinách na písečných a bahnitých 

březích eutrofních stojatých vod, mrtvých ramen a tůní nebo na slaných loukách. Meliorace, 

odvodňování luk a v některých případech i ukončení pastvy dobytka zapříčinilo v posledních 

desetiletích její pokles. Podle červeného seznamu ohrožených rostlin ČR je řazena do skupiny 

"ohrožený", ale zákonem chráněná není. 

V roce 2006 byl tento druh nalezen na Malém Býkovickém rybníku v přírodní památce 

"Podlesí", kde roste v mělkém litorálu spolu s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), 

sítinou rozkladitou (Juncus effusus), zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans) 

a žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica) viz Havlíčková (2007). 

Václav Zelený ve sborníku vlastivědných prací z Podblanicka 5 (1964) popisuje devaterník 

velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) v travnaté rokli u Lesáků 

asi kilometr od obce Karhule západním směrem. Dále pak vstavač májový (Orchis majalis) 

taktéž u Lesáků konkrétně na lokalitě "Suchá obec" u Křížova v nadmořské výšce kolem 450 

m nad mořem. V roce 1967 byl hojně nalezen také u Libouně - vlevo od silnice Libouň-

Rudný asi 700 m před Roudným (Vodolán, 1967). 

Zelený (1964) se zmiňuje i o vemeníku dvoulistém (Platanthera bifolia) na samé hranici 

CHKO Blaník podél silnice Libouň - Veliš, 800 m SSZ od vrchu Hříva. Na tomto vrchu je 

zmiňován vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), konkrétně na jeho východním svahu 

a věšenka nachová (Prenanthes purpurea), která je udávána nejen na svahu východním, 

ale také severním. Věšenka je udávána jako typický obyvatel podrostu bukových lesů, 

přičemž se uvádí, jako důkaz původního bukového porostu na tomto vrchu, dnes zalesněném 

smíšeným, převážně však borovým lesem. 
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Kruštík širolistý (Epipactis helleborine), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), všivec 

lesní (Pedicularis sylvatica) je uváděn z jižního svahu Velkého Blaníku, vstavač kukačka 

(Orchis morio) a vemeník dvoulistý (Palanthera bifolia) u obce Křížov (Zelený, 1959). 

Vstavač kukačka byl také nalezen v na pastvině u obce Libouň vlevo od silnice do Roudného 

asi 500 m před ním. Počet kusů na lokalitě převyšuje 100 a barva květů je značně proměnlivá. 

Několik rostlin bylo také nalezeno jihozápadně od rybníku Strašík (Vodolán, 1967). Dále je 

v oblasti CHKO Blaník zmiňována pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), koukol 

polní (Agrostemma githago), česnáček lékařský (Alliera petiolata), pelyněk pravý 

(Artemisium absinthum) a bukvice lékařská (Stachys officinalis), zeměžluč okolíkatá 

(Centaurium erytraea), pcháč obecný (Cirsium vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), 

krušina olšová (Frangula alnus), dobromysl obecná (Origanum vulgare), vrba bílá (Salix 

alba), janovec metlatý (Cytisus scoparius), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata). 

Huseník lysý (Arabis glabra), jmelí bílé (Viscum album) jsou zmiňovány z Velkého Blaníku 

(Zelený, 1966). Zelený (1970) přidává pšeníčko rozkladité (Milium effusum) a bukovinec 

kapraďovitý (Phegopteris connectilis). Výskyt třezalky rozprostřené (Hypericum 

humifusum) je zachycen na Žďárské louce mezi Velkým a Malým Blaníkem, stejně jako 

čertkusu lučního (Succisa pratensis). 

Stanoviště jetelu kaštanového (Trifolium spadicenum) není přesně určeno, ale Zelený (1966) 

ho situuje na jihozápadní hranici CHKO Blaník k Načeradci. 

Měrnice černá (Ballota nigra) – Louňovice, v obci; válečka prapořitá (Brachypodium 

pinnatum) – habřina na levém břehu Blanice poblíž Podlouňovického mlýna; křovinaté návrší 

v polích asi 1 km ZSZ od Louňovic; marulka klinopád (Calamintha clinopodium) – habřina 

na levém břehu Blanice poblíž Podlouňovického mlýna; mez při J úpatí lesnatého svahu 

na levém břehu Blanice; bodlák obecný (Carduus acanthoides) – Louňovice, v obci; u silnice 

směr Načeradec asi 1 km V od Louňovic; lesnatý svah na levém břehu Blanice; pupava 

obecná (Carlina vulgaris) – lesnatý svah na levém břehu Blanice; chrpa latnatá (Centaurea 

stoebe) – mez při J úpatí lesnatého svahu na levém břehu Blanice; křovinaté návrší v polích 

asi 1 km ZSZ od Louňovic; krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum) – Louňovice, 

v obci; merlík smradlavý (Chenopodium vulgare) – Louňovice, v obci; čekanka obecná 

(Cichorium intybus) – u Silnice směr Načeradec asi 1 km V Louňovic; mez při J úpatí 

lesnatého svahu na levém břehu Blanice; čičorka pestrá (Coronilla varia) – mez při J úpatí 

lesnatého svahu na levém břehu Blanice; pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) – návrší 
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v polích asi 750 m VSV od Louňovic; křovinaté návrší v polích asi 1 km ZSZ od Louňovic; 

konopice zdobná (Galeopsis speciosa) – habřina na levém břehu Blanice poblíž 

Podlouňovického mlýna; pavinec horský (Jasione montana) – lesnatý svah na levém břehu 

Blanice; smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) – křovinaté návrší v polích asi 1 km 

ZSZ od Louňovic; tolije bahenní (Parnassia palustris) – louka při silnici směr Veliš asi 1 km 

ZSZ od Louňovic; bojínek boehmerův (Phleum phleoides) – návrší v polích asi 750 m VSV 

od Louňovic; janovec metlatý (Sarothamnus scoparius) – lesnatý svah na levém břehu 

Blanice; ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) – habřina na levém břehu Blanice poblíž 

Podlouňovického mlýna; jetel horský (Trifolium montanum) – křovinaté návrší v polích asi 1 

km ZSZ od Louňovic; sporýš lékařský (Verbena officinalis) – Louňovice, v obci (Chán, 

1969). 

V malém přítoku Blanice podtékajícím silnici spojující Louňovice a Mladou Vožici roku 

1985 nalezl při algologickém průzkumu Podblanicka Vladimír Lenský řasu Vaucheria 

globulifera. 

Na Horním rybníku v Částrovicích je doložen (Pavel Pešout, 1992) žabník jitrocelovitý 

(Alisma plantago - aquatica), dále zde rostla udatna lesní (Aruncus vulgaris), 

ta se vyskytovala i u Louňovic pod Blaníkem, zde se vyskytovaly náprstníky velkokvětý 

a červený (Digitalis grandiflora a purpurea), nebo jestřábník oranžový (Hieracium 

aurantiacum). U cesty z Kondratce do Načeradce byl nalezen sleziník červený (Asplenium 

trichomanes), u Kondratce byla taktéž nalezena prvosenka jarní (Primula veris). Záběhlík 

bahenní (Comarum palustre) rostl u Částrovických rybníků, stejně jako prstnatec májový 

pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis var. brachyphylla), nebo vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata) a lilek potměchuť (Solanum dulcamara). U Krasovic Pešout nalezl 

knotovku červenou (Melandrium rubrum). Ve Světlé severně od Louňovic byl nalezen 

vemenník dvoulistý (Platanthera bifolia). U silnice z Louňovic pod Blaníkem do Kondratce, 

za odbočkou na Světlou byl objeven rozchodník šestiřadý boloňský (Sedum sexangulare 

subsp. Bolonienze). Po celém území je hojný janovec metlatý (Sarothamnus scoparius). 

Pavel Pešout roku 1996 informuje o hojném nálezu rostlin puškvorce obecného (Acorus 

calamus) u rybníku Strašíku nedaleko od Libouně a u rybníku Petelíku. Na Smršťově 

nedaleko Louňovic pod Blaníkem nalezl samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Po obou 

stranách potoka Brodce u Kondratce nalezl kopytník evropský (Asarum europaeum), 

ten se vyskytoval i u silnice z Kondratce do Louňovic a u Smršťova. Sleziník routičku 
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(Asplenium rutamuraria) hlásil z Louňovic kolem kostela a z Kondratce na skále pod chatami 

kolem potoka Brodce. Jeho příbuzný, sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. 

Trichomanes) byl nalezen tamtéž spolu se sleziníkem severním (Asplenium septentrionale) 

a v Louňovicích u Louňovského mlýna na mostu přes Blanici. U Částrovických rybníků 

nalezl zeměžluč obecnou (Centaurim erythrea). V rybníce Štamberk u Načeradce hlásil 

záběhlík bahenní (Comarum palustre). Konvalinka vonná (Convalaria majallis) rostla 

u Louňovic na pozemku Pod Hřívou. Křížovská Lhota - prostřední rybník, Louňovice - rybník 

u silnice na Veliš, Veliš - rybník Žechovák, Částrovické rybníky - prostřední a dolní, spojuje 

výskyt přesličky říční (Eqisetum fluviatile) v Načeradeckém rybníku Štamberk se nejspíše 

vyskytuje forma uliginosum, která se odlišuje nevětvenými lodyhami a 8-12 žebry 

a poševními zuby. Zdrojovku prameništní (Fontinalis antipyretica) nalezl autor 

v Částrovickém potoce a v potoce Brodec. Tato rostlina vyžaduje čisté, drobné a bystré 

potoky. Nad prostředním rybníkem a v horním rybníce nad obcí se vyskytuje roztroušeně 

bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea). Nad skálami u Kondratce u potoka Brodce 

nad chatami se vyskytoval také jalovec obecný (Juniperus comunis). U Roudného u osady 

Ramena na poli roste kamejka rolní (Lithospermum arvense). 750 m severozápadně 

od Částrovic se nachází lokalita výskytu hniláku smrkového (Monotropa hypopitys). 

Stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum) byl nalezen u prostředního rybníka nad 

obcí Křížovská Lhota. Rybník Žechovák, rybník u Louňovic u silnice na Velíši a dolní 

Býkovický rybník spojuje výskyt haluchy vodní (Oenanthe aquatica). Pod spodním 

Částrovickým rybníkem byl nalezen všivec lesní (Pedicularis sylvatica), u Kondratce byl 

nalezen devětsil lékařský (Petasites hybridus). V prostředním rybníku nad obcí Křížovská 

Lhota byl nalezen rdest vzplývavý (Potamogeton natans) spolu s rdestem hřebenitým 

(Potamogeton pectinatus). U hřbitova v Louňovicích pod Blaníkem je běžně zplanělá 

mydlice lékařská (Saponaria officinalis), u Býkovic na loučce v Podlesí je k vidění starček 

potoční (Senecio rivularis), u Křížovské Lhoty a v Louňovicích u rybníka u silnice směrem 

na Veliš byl nalezen zevar jednoduchý (Sparganium emersum), na dolním Částrovickém 

rybníku autor uvádí zevar vzplývavý (Sparganium emersum subsp. Fluitansis) a na horním 

zevar vzpřímený (Sparganium erectum), na louce pod dolním Částrovickým rybníkem 

a v nivě u Libouně u přítoku do rybníku Strašíku ptačinec bahenní (Stellaria palustris). 

Z lokality Roudný, nedaleko za hranicemi CHKO je hlášen výskyt jedné z našich 

nejvzácnějších orchidejí kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a to v počtu 35 jedinců 

kvetoucích a asi 60 sterilních, roztroušených v krajině asi na třech stanovištích. Kruštík 
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bahenní se tu vyskytuje vedle v ČR početnějšího kruštíku širolistého (Epipactis helleborine) 

a dalších zajímavých rostlin: tolije bahenní (Parnassia palustris), vítodu ostrokřídlého 

(Polygala oxyptera), vítodu obecného (Polygala vulgaris), skřípinky smáčknuté (Blysmus 

compressus), sítiny smáčknuté (Juncus compressus), lnečka lučního (Cathartolinum 

catharticum, Pešout, 1997). 

Při čištění odtokových stružek v oblasti dnešní PR Podlesí bylo nalezeno 10 trsů rostlin 

rozchodníku huňatého (Oreosedum villosum). Na zrašenlinělé prameništní louce se nachází 

další druhy cenných rostlin, jako je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), hadí 

mord nízký (Scorsonera humilis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), violka bahenní (Viola palustris), vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata), dále pak všivec lesní (Pedicularis sylvestris), starček potoční 

(Senecio rivularis) a čtyři druhy ostřic a to zobánkatá (Carex rostrata), prosová (Carex 

panicea), obecná (Carex nigra) a hartmanova (Carex hartmanii, Pešout, 1998). 

Pešout roku 2000 informuje o nálezu ostřice plstnatoplodné (Carex lasiocarpa) v přírodní 

rezervaci Louňov (u rybníka). Tato lokalita je velmi vzdálená od ostatních lokalit výskytu. 

Vyskytuje se napravo od ústí napájecího potoka do rybníka konkrétně mezi pásy rákosin 

a mozajkou vysokých ostřic. Na této ploše dosahuje pokryvnosti až 57%. Tato lokalita je silně 

podmáčená, díky čemuž přežila ostřice i delší vypuštění rybníku (3 roky). V přírodní 

rezervaci Louňov můžeme potkat i jiné cenné rostliny, například toliji bahenní (Parnassia 

palustris), záběhlík bahenní (Comarum palustre) a další.  

Všivec lesní (Pedicularis sylvatica) se podařilo znovuobjevit v Přírodní Památce Částrovické 

rybníky. Tento druh, který v Červeném seznamu mezi druhy ohrožené se zde nejspíše objevil 

díky nepravidelné seči v průběhu 90. let (Klaudys, 2011). 

Na Podlesí bylo roku 2012 učiněno hned několik nových nálezů rostlin. Kamyšník 

vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara) - rostlina mokřadních biotopů, který je v Červeném 

seznamu zařazen do silně ohrožených druhů. Dále zde byl nalezen úpor trojmužný (Elatine 

triandra) jednoletá vodní bylina, rostoucí na okrajích rybníků a na obnažených rybničních 

dnech. Spolu s ním  na dně vypuštěného Velkého Býkovického rybníka se vyskytovaly 

blatěnka vodní (Limosella aquatica), či úpor peprný (Elatine hydropiper, Klaudys, Pešout, 

2012). 
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6.3 Kapraďorosty, mechy a lyšejníky 

Z mechů se zde pak nacházel dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), měřík 

zobanitý (Plagiomnium rostratum), pérovec hřebenitý (Ptilium crista-castrensis) rašeliník 

člunkolistý (Sphagnum palustre), a z kapraďorostů kapraď samec (Dryopteris filix-mas), 

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), bukovinec 

osladičovitý (Phegopteris polypodioides, Jiroušek, 1957) 

Z lišejníků zde byly nalezeny Acarospora fuscata – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic 

na Malý Blaník, blanická ortorula; Baeomyces rufus – SZ svah Malého Blaníku na půdě 

ve smrčině; Cetraria islandica – SZ svah Velkého Blaníku, na půdě ve smrčině; Cetraria 

pinastri – na pařezu na pasece pod vrcholem Malého Blaníku, jediný exemplář; Cladonlia 

chlorophaea – SZ okraj lesa od Louňovic na Malý Blaník, na půdě; na pasece pod vrcholem 

Malého Blaníku, na půdě; Cladonia coniocraea – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic 

na Malý Blaník, na půdě; suťové moře, blanická ortorula, v bučině pod vrcholem Malého 

Blaníku; Cladonia digitata – SZ svah pod vrcholem Velkého Blaníku, blanická ortorula; 

Cladonia fimbriata – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic na Malý Blaník, na půdě; 

Cladonia rangiferina – na pasece pod vrcholem Malého Blaníku, na půdě; Cladonia 

rangiformis – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic na Malý Blaník, na půdě; Cladonia 

squamosa – na pasece pod vrcholem Malého Blaníku, na půdě; vrchol Velkého Blaníku, 

na půdě v bučině; Diploschistes scruposus – pod vrcholem Velkého Blaníku, blanická 

ortorula; Lecanora conizaeoides – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic na Malý Blaník, na 

borce smrku; na pasece pod vrcholem Malého Blaníku, na borce buku; SZ svah Velkého 

Blaníku, na borce dubu letního; Lecidea crustulata – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic 

na Malý Blaník, blanická ortorula; Lecidea lucida – vlhká stěna pod vrcholem Velkého 

Blaníku; Lecidea scalaris – SZ okraj smrkového lesa od Louňovic na Malý Blaník, na borce 

smrku; pod vrcholem Velkého Blaníku, na borce borovice lesní; Lecidea sylvatica – vrchol 

Velkého Blaníku, blanická ortorula; Lecidea tuberculata – vrchol Malého Blaníku, blanická 

ortorula, v bučině; Lecidea tumida – vrchol Malého Blaníku, blanická ortorula, v bučině; 

Lepraria neglecta – vrchol Velkého Blaníku, blanická ortorula; Parmelia physodes – SZ 

okraj smrkového lesa od Louňovic na Malý Blaník; na borce dubu letního, stélky drobné; 

na pasece pod vrcholem Malého Blaníku, na borce borovice lesní; na vrcholu Velkého 

Blaníku, na pařezu; Parmelia pulla – SZ svah Velkého Blaníku, blanická ortorula; Parmelia 

saxatilis – vrchol Velkého Blaníku, blanická ortorula; Parmelia stenophylla – vrchol Velkého 
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Blaníku, blanická ortorula; Parmeliopsis ambigua – vrchol Velkého Blaníku, blanická 

ortorula (Majeríková-Hlaváčková, 1971). 
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7 Zoologie 

7.1 Bezobratlí 

V rámci CHKO jsou bezobratlí dobře zmapovanou skupinou organismů. Výzkum těchto 

živočichů probíhal dlouho před vyhlášením oblasti jako chráněné. Bezobratlí živočichové zde 

byli zkoumáni na různých lokalitách v různých biotopech. Od vrcholových partií Blaníků 

až po rybníky (např. Strašík, nebo Býkovické rybníky). Přesto, že území CHKO je 

prozkoumané dobře, jistě se najde mnoho druhů, které na svoje objevení teprve čeká, nebo 

díky přirozeným migracím teprve přijdou. 

Zdeněk Brandl (1979) se věnoval výzkumu zooplanktonu v některých rybnících 

na Podblanicku, z nich několik náleží do dnešního vymezení CHKO Blaník. Uvádí zde 

rybníček nad Louňovicemi, vzdálený od řeky Blanice asi 800 m. (předpokládám, že se jedná 

o rybníček, který nemá jméno a leží na těchto geografických souřadnicích 49°38'45.679" SŠ, 

14°50'8.127" VD). V něm Brandl objevil perloočku Bosmina longirostris a vírníka Filinia 

longiseta. Dále prozkoumal malý rybníček nad osadou Křížovská Lhota, v něm autor našel 

druhy Daphnia hyalina a Conochilus unicornis. Posledním sledovaným byl rybník Strašík 

u Libouně, který taktéž obsahoval hrotnatku Daphnia hyalina, ale dále také buchanky 

Cyclops vicinus, Acanthocyclops cf. americanus a vířníka Asplanchna priodonta. 

Roku 1993 bylo publikováno nalezení těchto zástupců síťokřídlých (Neuropteroidea) z okolí 

Býkovic: Caniopteryx tineiformis, Caniopteryx prathenia, Caniopteryx borealis, dále 

zástupců denivkovitých (Hemerobiidae) denivka hnědá (Hemerobius pini), denivka 

žlutočelá (Hemerobius micans), taktéž viděna u Louňovic, stejně jako Micromus paganus, 

kteří patří k dravým druhům hmyzu, také zde byli viděni zlatoočkovití (Chrysopidae) - 

zlatoočka skvrnitá (Chrysoopa perla), zlatoočka obecná (Chrysoopa carnea) a Chrysopa 

ventralis (Zelený, 1993). 

Oldřich Holub se roku 1981 vydává do Louňovic, a to na stráň nad hřištěm a do lesa podél 

silnice Veliš - Louňovice. Pobývá zde ve večerních hodinách a zkoumá motýly. Jak sám 

ve své studii poznamenává, bylo to bohužel až v srpnu a tedy studie nezpracovává lokalitu 

komplexně z hlediska časového vývoje. Nalézá zde populace těchto motýlů: předivky 

jabloňové (Yponomeuta malinellus), Syncopacma taeniolella, Gelechia scotinella, 

Bryotropha senectella a Epinotia brunnichana (Holub, 1981). 
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Roku 1993 vychází hned několik studií z CHKO Blaník týkající se výzkumu motýlů. 

Výzkumu se věnoval Zdeněk Černý a kolektiv v první studii věnující se lokalitě u Býkovic a 

v další to byl Oldřich Holub, který se věnoval lokalitě u Louňovic, viz tabulka níže (Černý et 

al., 1993a). 

Tabulka 1: Soupis motýlů z okolí Louňovic pod Blaníkem (Černý et al., 1993a). 

Český název Latinský název 

Zelenáček koulenkový Adscita globulariae 

Zelenáček šťovíkový Adscita statices 

Babočka kopřivová Aglais urticale 

Batolec duhový Apatura iris 

Molovka jeřábová Argyresthia sorbiella 

Kovolesklec gama Autographa gamma 

Ostruháček ostružinový Callophrys rubi 

Soumračník jitrocelový Carterocephalus palaemon 

Perleťovec fialkový Clossiana euphrosyne 

Perleťovec dvanáctitečný Clossiana selene 

Okáč rosičkový Erebia medusa 

Soumračník máčkový Erinis tages 

Okáč zední Lassiommata megera 

Bělásek hrachorový Leptidea sinapis 

Soumračník rezavý Ochlodes venatus 

Bělásek řepkový Pieris napi 

Soumračník jahodníkový Pyrgus malvae 

Kropenatec jetelový Semiothisa clathrata 

Nesytka včelová Sesia apiformis 

Bělokřídlec luční Siona lineata 
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Předivka šedá Yponomeuta sedella 

Broukům byla věnována studie z roku 1993 vypracovaná Zdeňkem Černým, Janem 

Ehrenbergerem a Janem Hartlem. Objevené zástupce zpracovává tabulka, viz níže (Černý et 

al., 1993b). 

Tabulka 2: Tabulka obsahující soupis druhů brouků (Černý et al., 1993b).  

Český název Latinský název 

Tesařík úzkoštítý Agapanthia villosoviridescens 

Polník úzký Agrilus angustulus 

Kovařík šedý Agrypus murinus 

Dřepčík pryšcový Aphthona euphorbiae 

Dřepčík modrý Aphthona nonstriata 

Kovařík narudlý Athous haemorrboidalis 

Kožojed skvrnitý Attagenus pellio 

Větevníček obláčkový Brachytarsus nebulosus 

 Clivina collaris 

Slunéčko čtrnáctitečné Coccinella quatuordicempuntacta 

 Crepidodera transversa 

Kovařík horský Ctenicera cuprea 

 Denticollis linearis 

Červotoč haluzkový Ernobius nigrinus 

Bázlivec čárkovaný Galerucella lineola 

 Grammoptera ruficornis 

Kovařík černý Hemicrepidius niger 

Klikoroh borový Hylobius abietis 
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 Leptura erythroptera 

 Malachius viridis 

 Metacantharis haemorrhoidalis 

 Obrium brunneum 

Stehenáč Oedemera subulata 

Stehenáč zelenavý Oedemera virescens 

 Phyllobius calcaratus 

Listokaz zahradní Phyllopertha horticula 

 Plateumaris sericea 

 Prosternon tessellatum 

Střevlíček Pterostichus aethiops 

Drabčík Quedius maurus 

 Rhagonycha lignosa 

Huňáček Scymnus impexus 

Kovařík kovový Selatosomus aeneus 

Slunéčko vojtěškové Subcoccinella quattuordecimpuntacta 

Kozlíček Tetrops praeusta var. nigra 

 Trachys minutus minutus 

 Vadonia livida 

Z toho vyplývá, že u obce Býkovice pod Blaníkem bylo nalezeno 39 druhů brouků 

(Coleoptera) z různých čeledí. 

Hanel a Doležal (2010) se věnovali střevlíkovitým broukům (Carabidae) na (A) Velkém 

Blaníku (1995-6) - zemní pasti, (B) Velkém Blaníku (1997) - zemní pasti, (C) Velkém 

Blaníku (2011) - zemní pasti, (D) Velkem Blaníku (2011) - povrchový sběr, (E) Malém 

Blaníku (2011) - zemní pasti, (F) Malém Blaníku (2011) - povrchový sběr. Takto jsou 
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uvedeny v následující tabulce, ta obsahuje ještě sloupce G – zaznamenávající celkovou 

početnost druhu a H, která vyjadřuje relativní četnost druhu v sebraných vzorcích. 

Tabulka 3:Střevlíkovití na Blanících (Hanel a Doležal, 2010). 

Druh A B C D E F G H 

Abax parallelus 1  1    3 0,2 

Abax parallelepideus 90 10 9 6 4 6 125 8,3 

Agonum sexpunctatum 1      1 0,1 

Amara communis    3   3 0,2 

Amara familiaris    6   6 0,3 

Amara nitida 1      1 0,1 

Anchomenus dorsalis 3      3 0,2 

Bembidion lampros 3     2 5 0,3 

Bembidion tetracolum    4   1 0,1 

Carabus auronitens   1    1 0,1 

Carabus cancellatus   1    1 0,1 

Carabus convexus 2      2 0,1 

Carabus glabratus 203 2 14  2  221 14,7 

Carabus hortensis 219 7 23 6 6 4 265 17,6 

Carabus intricatus 14 5 2 9   30 1,9 

Carabus nemoralis 50 6 8 5   69 4,6 

Carabus violaceus 4 15   1  20 1,3 

Cicindela campestris    6   6 0,3 

Cychrus attenuatus 15  1    16 1,1 

Dromius agilis 4      4 0,3 

Dromius 

quadrimaculatus 

   2  3 5 0,3 
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Harpalus affinis    3   3 0,2 

Harpalus latus   2 3   5 0,3 

Leistus ferrugineus    2   2 0,1 

Nebria brevicollis    1   1 0,1 

Notiophilus biguttatus    7  3 10 0,7 

Panageus bipustulatus    1   1 0,1 

Platynus assimilis   1 4  2 7 0,5 

Poecilus cupreus   1 5   6 0,3 

Pseudoophonus rufipes 1  5 3  1 10 0,7 

Pterostichus aethiops 1  2 4   7 0,5 

Pocilus cupreus 5      5 0,3 

Pterostichus burmeisteri 500  6 2   508 33,7 

Pterostichus 

oblongopunctatus 

106 10 3 4  5 128 8,5 

Pterostichus melanarius   15 2 3 4 24 1,6 

Pterostichus pumilio 1      1 0,1 

Stomis pumicatus    1   1 0,1 

Celkem 1216 40 111 94 16 30 1507 100 

Roku 1994 informuje Hanel o nálezu ploštice hlubenky skryté (Aphelocheirus aestivalis), 

a to v řece Blanici v Louňovicích pod Blaníkem v úseku toku od víceúčelové nádrže pod 

zdejší základní školu po proudu až k mostu u silnice Louňovice - Libouň. Hanel a Hanelová 

(2007) shrnuli poznatky o plošticích čeledi Acanthosomatidae. Nalezli zde tyto druhy: kněze 

mateřského (Elasmucha grisea) u rybníka Žechováku v tůni, PR Podlesí u Býkovic, 

Částrovických rybníků, u Karhule a Louňovic pod Blaníkem (přímo v obci, osada Březina 

a statek Olešná) na bříze bělokoré (Betula pendula). Kněz rohatý (Elasmucha ferrugata) byl 

nalezen a potvrzen u Veliše, při silnici na Louňovice. Dále zkoumali výskyt kněze březového 
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(Elasmotethus interstinctus), kterého nalezli v osadě Březina, u cesty mezi Lesáky a Krahulí 

a u Částrovických rybníků (Hanel, Hanelová, 2007). 

Šídlo červené (Anaciaaeschna isosceles) z řádu vážek (Odonata) dříve se sporadicky 

v CHKO Blaník vyskytující a označované jako migrant se roku 2011 objevilo v  Přírodní 

rezervaci Podlesí a projevovalo známky páření a tedy i rozmnožování. Teprve další výzkumy 

prokážou, zda se šídlo červené zde stalo trvalou součástí fauny vážek.  

Hanel se věnoval také světluškám, v celém Podblanicku se vyskytují vedle sebe všechny tři 

druhy známé z území ČR. Nejčetnější na sledovaném území pobývala světluška menší 

(Lamprohiza splendidula), méně hojné pak byly světlušky krátkokřídlá (Phosphaenus 

hemipterus) a větší (Lampyris noctiluca, Hanel, 2013a). 

Z některých obydlí v Louňovicích pod Blaníkem byl hlášen pobyt brouka vrtavce plstnatého 

(Niptus hololeucus), brouka, který je zde nepůvodní, avšak zdomácnělý (vyskytuje se zde již 

nejméně 500 let). Jeho původní domovinou je snad oblast kolem Černého moře, odkud se 

rozšířil pravděpodobně s transportem potravin (Hanel, 2013b). 

Harmonia axyridis je druh slunéčka původně z Dálného východu, jež byl v roce 2006 

objeven i v České republice. Tento druh dorůstá v dospělosti 7-8 mm a má vysokou schopnost 

rozmnožovat se. Forma "succinea" se vyznačuje červeným až oranžovo-červeným zbarvením 

krovek s proměnlivým počtem symetricky rozložených černých skvrn a forma "conspicua" 

má krovky černé a na nich dvě oranžovo-červené skvrny. Jejich potravou jsou různé druhy 

mšic a mer, při poklesu kořisti pak i zralé ovoce. 

V CHKO Blaník byly v roce 2008 nalezeny v Částrovicích (mapovací čtverec 5355, 10 ks), 

Lesáky u Louňovic pod Blaníkem (mapovací čtverec 6355, 4 ks), u rybníka Louňov 

u Štanberka (mapovací čtverec 6355, 4 ks), Býkovice (mapovací čtverec 6355, 1 ks), 

Louňovice pod Blaníkem (mapovací čtverec 6355, 1 ks, Hanel, 2008). 

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), patřící do řádu vážek (Odonata), žije na nížinných 

až podhorských řekách s čistou vodou. Přední část těla je zbarvená zeleně s černými pruhy 

a na zadečku se střídá žlutá a černá barva. Dospělci létají od května do října. Přezimují pouze 

vajíčka a larvy, které se zahrabávají do písčitého dna a vyvíjí se asi 3 roky.  

Tento druh je ohrožený v rámci celé Evropy a je zařazen do soustavy NATURA 2000. Může 

být ohrožena přerybněním toků, jejich nevhodnou úpravou a znečišťováním vody. V roce 
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2008 byli pozorováni dospělci klínatky na řece Blanici v Louňovicích pod Blaníkem 

a v Ostrově, dále pak u Částrovických rybníků (Hanel a Pokorný, 2008). 

Mravkolev obecný (Myrmeleon formicarius) je hodnocen jako jeden z nejhojnějších druhů 

žijící po celém území našeho státu, doložený je podle nálezů larev i z okolí Louňovic pod 

Blaníkem (Hanel, 1992). 

Petr Záruba (1997) se zabývá jepicemi. Shromáždil údaje ze všech proudných vod na území 

CHKO. Na sledovaném území nalezl 22 druhů jepic. Souhrn výzkumu je v následujících dvou 

tabulkách. První čtyři sloupce první tabulky poskytují přehled rozšíření jednotlivých druhů 

ve zkoumaných lokalitách a nádržích a pátý a šestý sloupec poskytuje přehled o počtu 

obsazených stanovišť jednotlivými druhy jepic. Druhá tabulka udává počet druhů 

na jednotlivých lokalitách. 

Tabulka 4: Jepice CHKO Blaník (Záruba, 1997). 

Druh 
Počet 

stanovišť 

Zastoupení 

v procentec

h 
 

% 

Počet 

stanovišť 

obsazených 

jednotlivými 

druhy 

% 

Baetis 

muticus 
42 25,6 4 33,3 42 25,6 

Baetis 

rhodani 
77 47 7 58,3 77 47 

Baetis vernus 104 63,4 11 91,6 104 63,4 

Caenis 

horaria* 
3* 16,6* 2* 14,2* 3* 

16,6

* 

Caenis 

luctuosa 
4 2,4 1 8,3 4 2,4 

Caenis 

macrura 
21 12,8 4 33,3 21 12,8 

Caenis 14* 77,8* 9* 64,3* 14* 77,8
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robusta* * 

Cloeon 

dipterum* 
14* 78* 12* 85,8* 14* 78* 

Ecdyonurus 

affinis 
3 1,8 1 8,3 3 1,8 

Ecdyonurus 

versus 
10 6,1 2 16,6 10 6,1 

Ephemera 

danica 
47 28,7 8 66,6 47 28,7 

Ephemera 

linuta 
15 9 1 8,3 15 9 

Ephemerella 

ingnita 
22 13,4 3 25 22 13,4 

Ephemerella 

mucronata 
8 4,8 1 8,3 8 4,8 

Habroleptoide

s modesta 
4 2,4 2 16,6 4 2,4 

Heptagenia 

sulphurea 
15 9 2 16,6 15 9 

Leptophlebia 

vespertina* 
5* 27,8* 3* 21,4* 5* 

27,8

* 

Paraleptophle

bia werneri* 
15* 83,4* 6* 42,8* 15* 

83,4

* 

Potamanthus 

luteus 
5 3 1 8,3 5 3 

Rhithrogena 

ferruginea 
5 3 1 8,3 5 3 

Rhithrogena 4 2,4 2 16,6 4 2,4 
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semicolorata 

Torleya major 16 9,6 2 16,6 16 9,6 
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Tabulka 5: Početnost jepic na stanovištích v rámci CHKO (Záruba, 1997). 

Pořadové 

číslo 

Vodoteč/Nádrž Počet 

druhů 

Procenta 

1 Blanice 15 53,6 

2 Brodec 5 17,9 

3 Hrajovický potok 5 17,9 

4 Bezejmenný potok 1 3,6 

5 Zvěstovský potok 6 21,4 

6 Bezejmenný potok II 5 17,9 

7 Býkovický potok 6 21,4 

8 Lesákovský potok 3 10,7 

9 Bezejmenný potok III 1 3,6 

10 Vracovický potok 5 17,9 

11 Nádrž Louňovice 1 3,6 

12 Nádrž Veliš 1 3,6 

13 Kondratský rybník 3 10,7 

14 Bezejmenný rybník 2 7,2 

15 Bezejmenný rybník II 2 7,2 

16 Rybník Strašík 5 17,9 

17 Velký Býkovický rybník 3 10,7 

18 Malý Býkovický rybník 4 14,4 

19 Nádrž Křížov 1 3,6 

20 Nádrž Laby 1 3,6 

21 Nádrž Lesákovský potok 2 7,2 

22 Nádrž Načeradec 2 7,2 
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23 Nádrže Libouň 3 10,7 

24 Libouňský potok 2 7,2 

25 Strašický potok 4 14,4 

Na Podlesí u Býkovic byl nalezen křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) a to v počtu dvou 

kusů na deseti metrech čtverečních, čtverec síťového mapování 6355. (Hanel, Čech, 1998) 

V období od 4. do 7. května 2001 proběhly malakozoologické dny, týkaly se většího území, 

než zpracovává tato bakalářská práce. Proto jsem si dovolil vyjmout část dat, která jsou pro 

práci relevantní. Týká se to území (příslušná čísla lokalit jsou uvedena u jednotlivých druhů): 

1. Kondrac - pata hřbitovní zdi v obci 

2. Býkovice - PR Podlesí, Velký a Malý Býkovický rybník, kanál a mokřad mezi nimi 

3. Býkovice - PR Podlesí, mokřadní louky ve východní části rezervace 

4. Býkovice - smrkový les mezi silnicí a východní částí PR Podlesí 

5. Louňovice pod Blaníkem PR Velký Blaník - suťové skály v bukovém lese 200 m JZ 

pod vrcholem a suť s rozvolněným javorovým lesem 200 m SZ pod vrcholem 

6. Louňovice pod Blaníkem PR Malý Blaník - suť s javory 50 m JV pod vrcholem 

7. Louňovice pod Blaníkem - smrkový les 450 m JV pod vrcholem Malého Blaníku

Třída: Gastropoda 

Čeleď: Lymnaeidae 

Galba truncatula 3 

Radix peregra 2,3 

Lymnaea stagnalis 2 

Čeleď: Planorbidae 

Bathyomphalus contortus 2 

Gyraulus crista 2 

Čeleď: Carychidae 

Karechium minimum 3 

Karichium tridentatum 3 

Čeleď: Cochlicopidae 

Cochlicopa lubrica 3 

Cochlicopa lubricella 5 

Čeleď: Vertiginidae 

Columella aspera 4,6,7 
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Vertigo alpestris 5,6 

Vertigo angustior 3 

Vertigo antivertigo 3 

Vertigo pusilla 5,6 

Vertigo pymaea 3 

Vertigo substriata 3 

Čeleď: Buliminidae 

Ena montana 5 

Čeleď: Clausiliidae 

Cochlodina laminata 5 

Macrogastra plicatula 5 

Clausilia dubia 5 

Alinda biplicata 5,6 

Balea perversa 5 

Čeleď: Succineidae 

Succinella oblonga 3 

Succinea putris 3 

Čeleď: Punctidae 

Punctum pymaeum 3 

Čeleď: Discidae 

Discus rotundatus 5,6 

Discus ruderatus 5,6 

Čeleď: Euconulidae 

Euconulus alderi 3 

Euconulua fuvus 5,6 

Čeleď: vitrinidae 

Semilimax semilimax 5,6 

Čeleď: Zonitidae 

Vitrea crystallina 3 

Aegopinella minor 5,6 

Aegopinella pura 5 

Perpolita hammonis 3,5,6 

Oxychilus draparnaudi 1 

Čeleď: Daudebardiidae 

Daudebardia rufa 5 

Čeleď: Limacidae 

Limax cinereoniger 5,6 

Malacolimax tenellus 5 

Lehmannia marginata 5,6 

Čeleď: Agriolimacidae 

Deroceras laeve 3 

Čeleď: Arionidae 

Arion sylvaticus 5 

Arion subfuscus 5,6 

Čeleď: Hygromiidae 

Trichia hispida 1 

Monachoides incarnatus 5,6 

Čeleď: Helicidae 

Arianta arbustorum 5,6 

Helicigona lapicida 5 

Causa hosericea 5,6 

Třída: Bivalvia 
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Čeleď: Sphaeriidae 

Pisidium casertanum 2,3 

Pisidium milium 3 

Pisidium personatum 3 

Tabulka 6: Počet druhů přítomných na 

jednotlivých stanovištích (Beran et al., 2000) 

Stanoviště Počet 

druhů 

1 3 

2 6 

3 19 

4 1 

5 26 

6 16 

7 1 

 

O nálezech informoval Beran Luboš, Fechtner Jan, Horsák Michal, Hrabáková Magda, 

Jansová Anna, Kolouch R. Luboš, Kořínková Tereza, Maňas Michal, Raiman Miroslav, 

Tučková Petra, Velecká Ivona a editor Vladimír Vrabec (Beran et al., 2000). 
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8 Obratlovci (Vertebrata) 

Obratlovce na území CHKO najdeme samozřejmě také. Tato skupina živočichů není tak 

rozmanitá, jako skupina bezobratlých, je však pro mnohé studenty zajímavější. Většinu 

divokých obratlovců je těžké pozorovat, ale i přesto máme o jejich výskytu na území 

CHKO jasné zprávy. 

8.1 Ryby (Osteichthyes) 

Vlašimská Blanice, řeka středních Čech měřící asi 60 km a vlévá zleva do Sázavy 

u Českého Šternberka. Je to hojně rybářsky využívaná řeka s lipanovým, parmovým 

i cejnovým rybím pásmem, jejíž část toku od Vlašimi po Kamberk je zařazena 

do evropsky významné lokality v rámci systému NATURA 2000. 

V období od roku 1996 do 2006 bylo na úseku mezi Skrýšovem a Vlašimí potvrzeno 

dvacet čtyři druhů ryb z osmi čeledí: 

Úhořovití (Anguillidae) - úhoř říční (Anguilla anguilla), 

Kaprovití (Cyprnidae) - plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec proudník (Leuciscus 

leuciscus), jelec tloušť (Squalius cephalus), perlín ostrobřichý (Scardinius 

erythrophthalmus), bolen dravý (Aspius aspius), lín obecný (Tinca tinca), střevlička 

východní (Pseudorasbora parva), hrouzek obecný (Gobio gobio), parma obecná 

(Barbus barbus), ouklej obecná (Alburnus alburnus), cejnek malý (Blicca bjoerkna), 

cejn velký (Abramis brama), karas stříbřitý (Carassius auratus), kapr obecný 

(Cyprinus carpio), 

Mřenkovití (Balitoridae)- mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), 

Štikovití (Esocidae)- štika obecná (Esox lucius), 

Lososovití (Salmonidae)- pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový 

(Oncorhynchus mykiss), lipan podhorní (Thymallus thymallus), 

Mníkovití (Lotidae)- mník jednovousý (Lota lota),  

Vrankovití (Cottidae)- vranka obecná (Cottus gobio), 
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Okounovití (Percidae)- candát obecný (Sander lucioperca), okoun říční (Perca 

fluviatilis). 

Mezi nejhojnější druhy na tomto toku můžeme zařadit plotici obecnou, hrouzka 

obecného, cejnka malého, cejna velkého, ouklej obecnou a okouna říčního. Z těchto 

druhů je v ČR pak nepůvodní pstruh duhový, původem ze Severní Ameriky, karase 

stříbřitého, který má nejasný původ a střevlička východní z Dálného Východu, velmi 

odolný a konkurenčně schopný druh, který se dokáže ve stojatých vodách extrémně 

namnožit. 

Z druhů zařazených na Červeném seznamu (podle verze Lusk et al., 2006) se zde 

vzácně objevuje vranka obecná, důležitý bioindikátor čistoty vody, která je řazená 

do kategorie "zranitelný", dále pak lipan podhorní a úhoř říční, řazení do kategorie 

"téměř ohrožený" a mník jednovousý z kategorie "ohrožený". Ostatní ryby z výše 

uvedeného seznamu jsou řazeny do kategorie "málo dotčený". Ve Strašickém potoce se 

také vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri) z třídy mihulovců 

(Cephalaspidomorphi, Hanel L., 2006). Roku 1994 informoval Hanel o nálezu 2 minoh 

(larev mihulí) v Částrovickém potoce (Hanel, 1994). 

Slunka obecná (Leucaspius delineathus), dříve běžná kaprovitá ryba, žije ve stojatých 

a mírně tekoucích vodách, říčních ramenech a některých rybnících. Má štíhlé, ze stran 

zploštělé tělo, nevýrazné zbarvení - hřbet olivově zelený, boky a břicho stříbřité 

a dorůstá délky 5 - 9 cm. Loví drobnou potravu u hladiny a je odolná na nedostatek 

kyslíku ve vodě. 

I když došlo v poslední době u nás k úbytku tohoto druhu, je stále řazen mezi 

neohrožené. Kolem roku 1990 byla pozorována v hojném počtu v Býkovických 

rybnících v CHKO Blaník (Hanel L., 2004b).  

8.2 Obojživelníci (Amphibia) 

Z území CHKO je známo 11 druhů obojživelníků, především bohatá populace skokana 

ostronosého (Rana arvalis) v PR Podlesí, odtud je potvrzen i výskyt rosničky zelené 

(Hyla arborea). V CHKO se můžeme potkat například i s mlokem skvrnitým 

(Salamandra salamandra). (Ložek et al., 2005) 
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Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), dosahující velikosti až 8 cm, má světlehnědé 

zbarvení a tmavší skvrny, než je základní barva těla. Jako jediný náš obojživelník 

přečkává světelnou část dne pod zemí zahrabaná až 1 metr hluboko. Blatnice je aktivní 

v noci a za potravu jí slouží drobní bezobratlí živočichové. Nejčastěji se vyskytuje 

v oblastech s nižší nadmořskou výškou, lehkými půdami a dostatkem vodních nádrží. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky 

395/1992 Sb., je blatnice skvrnitá řazena mezi zvláště chráněné a kriticky ohrožené 

druhy živočichů. 

V roce 2004 v rámci projektu ČSOP Vlašim "Mapování obojživelníků na Podblanicku" 

byla nalezena nová lokalita výskytu blatnice skvrnité v CHKO Blaník - v rybníku 

v okolí Načeradce byli pozorováni pulci o délce 7 cm (Čech P., 2004). 

8.3 Plazi (Reptilia) 

 V CHKO Blaník můžeme potkat sedm druhů plazů. Kromě v ČR běžné užovky 

obojkové (Natrix natrix), nebo hladké (Coronella austriaca) je to například v oblasti 

běžná ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Dále uvádím několik zajímavých nálezů. 

Slepýš křehký (Anguis fragilis) je uváděn na Velkém Blaníku jako nejvyšší výskytiště 

nejen v CHKO Blaník, ale také v celém Podblanicku (Havlíček et al., 1970). 

Výskyt zmije obecné (Vipera berus) je doložen z území CHKO Blaník autory Hanelem 

a Keroušem (2008) od roku 1931 až do roku 2008. Pozorování zmijí jsou doloženy 

kartotékou muzea okresu Benešov z těchto částí CHKO: Částrovice (1976), Velký 

Blaník (1976), Karhule (1998), Roudný (1997), Veliš v lese Hříva (2005), Křížovský 

lom u obce Křížov (2007), Křížov, pod Křížovskou hůrou (2007), Načeradec (2007). 

Dne 7. 8. 2003 byla na území CHKO Blaník nalezena vodní želva. Tento nález byl 

učiněn v potoce Brodec (přítok Blanice, čtverec síťového mapování fauny ČR číslo 

6355). Želva byla odnesena na pracoviště Správy Chráněné krajinné oblast Blaník 

a po prohlédnutí jedince bylo zjištěno, že se jedná o samce želvy nádherné (Trachemys 

scripta), jednoho z nejčastěji chovaných vodních terarijních druhů, který je původní 

v Severní, Střední a části Jižní Ameriky (Hanel L., 2004a). 
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8.4 Ptáci (Aves) 

První podrobný výzkum území z hlediska ornitologického provádí až Pavel Čech 

(1989), který prozkoumává oblast větší, než je CHKO Blaník v tehdejší výměře, podle 

návrhu na její rozšíření, ke kterému však nikdy nedošlo. Od šedesátých let bylo na 

tomto území pozorováno 183 druhů, z toho 111 z nich zde prokazatelně hnízdí. Vodní 

plochy na území CHKO jsou popisovány jako vhodné především pro potápku malou 

(Podiceps ruficollis), z rybníku Strašíku u Libouně uvádí potápku roháče (Podiceps 

cristatus) 1-2 páry, podobně, jako potápku černokrkou (Podiceps nigrocollis). 

Volavky popelavé (Ardea cinerea) jsou pozorovatelné na celém území CHKO po celý 

rok. Nedospělé kusy volavky popelavé jsou k zastižení na málo navštěvovaných 

stojatých vodách, a pakliže jsou zamrzlé, loví na polích a říčce Blanici. Čáp bílý 

(Ciconia ciconia) se vyskytoval na komínu pivovaru v Načeradci na hranici CHKO 

Blaník, zároveň zde lovili páry hnízdící v sousedství tohoto území. Čáp černý (Ciconia 

nigra) se vyskytuje na území pouze v době tahu. Na téměř celém území CHKO se 

samozřejmě vyskytuje naše nejčastější kachna, kachna divoká (Anas platyrhynchos). 

Z kachen se zde dále vyskytují polák chocholačka (Aythia foligula), polák velký 

(Aythia ferina) na větších rybnících oblasti. Autor taktéž pozoroval labuť velkou 

(Cygnus olor) na Strašíku a v tahu i na jiných rybnících. Husa velká (Anser anser) je ve 

sledovaném regionu k zastižení jen na tahu. Z dravců (Falconiformes) zde byly 

pozorovány tyto druhy: káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), 

krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pochop (Circius aeruginosus) a poštolka 

obecná (Falco tinnunculus). Káně rousná (Buteo lagopus) je zde jen zimním 

návštěvníkem, stejně jako moták pilich (Circus cyaneus). Moták lužní (Circus 

pygargus) zde úspěšně roku 1979 vyhnízdil. Z hrabavých (Galliformes) tu byla 

k zastižení koroptev polní (Pedix pedix), křepelka polní (Coturnix coturnix), nebo 

bažant obecný (Phasianus colchicus) vyskytující se na celém území. Slípka 

zelenonohá (Gallinula chloropus) je zde nejčastějším zástupcem krátkokřídlých 

(Ralliformes), hnízdí na téměř všech rybnících s pobřežní vegetací, relativně málo 

zastoupená je zde lyska černá (Fulica atra). Bahňáky (Charadriiformes) zde zastupuje 

ostrůvkovitě hnízdící čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Vyskytují se tu bekasina 

otavní (Gallinago gallinago) a sluka lesní (Scolopax rusticola), pisík obecný (Actitis 
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hypoleucos). Z měkkozobých (Columbiformes) uvádí Čech jako nejhojnějšího holuba 

hřivnáče (Columba palumbus), dále vzácného holuba doupňáka (Columba oenas) 

z bučin Velkého i Malého Blaníku, z hrdliček je nejpočetnější hrdlička zahradní 

(Streptopelia decaocto), zastihnout lze i tažnou hrdličku divokou (Streptopelia turtur), 

a to na okrajích lesů s keřovým podrostem, remízkách a okrajích cest a vodních toků. 

Kukačky (Cuculiformes) zastupuje kukačka obecná (Cuculus canorus) obývající 

všechny typy lesů, rozsáhlejší porosty mezí a remízky. Rorýs obecný (Apus apus) 

hnízdící např. v Načeradci na vhodných vysokých budovách je jediným zástupcem řádu 

svišťounů (Apodiformes) lovícím nad územím CHKO Blaník. Sovy (Strigiformes) jsou 

zastoupeny puštíkem obecným (Strix aluco) a kalousem ušatým (Asio otus). 

Strakapoud velký (Dendrocopos major) je nejhojnějším ze strakapoudů, patřících do 

řádu šplhavců (Piciformes). Dalšími strakapoudy v oblasti jsou strakapoud prostřední 

(Dendrocopos medius) a v zahradách a porostech podél Blanice strakapoud malý 

(Dendrocopos minor). Jiní šplhavci jako žluna zelená (Picus viridis), nebo šedá (Picus 

canus) nejsou tak početní jako strakapoudi. Na tahu a hnízdním období je ze šplhavců 

pozorován ještě krutihlav obecný (Jynx torquilla) a datel černý (Dryocopus martius). 

Pro početnost pěvců (Passeriformes) v přírodě okolo Blaníků uvedu jen pár vybraných, 

zajímavých zástupců. Z Malého Blaníku to je žluva hajní (Oriolus oriolus), jejíž jeden 

exemplář se zde zdržoval roku 1981 v době tahu. Bramborníček hnědý (Saxicola 

rubetra) hnízdí na loukách, především těch mokrých, na pastvinách, na stráních 

a v příkopech podél cest. V zimních měsících se zde objevují čečetka zimní evropská 

(Carduelis flamea cabaret) a čečetka zimní tundrová (Carduelis flammea flammea). 

Chráněná krajinná oblast Blaník je typickým zástupcem krajiny Středočeského kraje 

jižně od Prahy se spoustou cenných lokalit, i proto jsou zde nejpočetnější ty druhy 

ptactva, které jsou stejně početné i v jiných částech Středočeského kraje. V lesních 

společenstvích a v zahradách je to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zatím co na 

polích skřivan polní (Alauda arvensis) a krajině s roztroušenými porosty dřevin 

a úvozy dominuje strnad obecný (Emberiza citrinella, Ložek et al., 2005).  

Holub doupňák (Columba oenas), nejvzácnější příslušník řádu měkkozobých 

jak na Podblanicku, tak na území celé ČR, se zbarvením podobá jedincům zdivočeného 

holuba domácího (Columba livia f. domestica). Má modrošedou barvu se dvěma 
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krátkými tmavými pásky na křídlech a v letu viditelnými tmavými konci křídel. 

Od zdivočelých holubů domácích se odlišuje obvykle menší velikostí a šedým 

kostřecem, který je u holuba domácího bílý. Obývá světlé listnaté nebo smíšené lesy, 

především bučiny.  

Od 2. poloviny 20. století dochází k úbytku jeho výskytu na našem území, především 

pro nedostatek hnízdních příležitostí ve stromových dutinách, na území Podblanicka 

nejčastěji po datlu černém (Dryocopus martius), může však využít i budky 

s odpovídající velikostí vletového otvoru. Na přelomu 60. a 70. let byl pozorován 

v NPR "Ve Studeném" a jeden pár na Malém Blaníku. v roce 2004 hnízdilo na Velkém 

Blaníku asi 15 párů a na Malém Blaníku kolem 5 párů. 

V roce 1999 dvacet budek pořízených Správou CHKO Blaník bylo nainstalováno 

Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) Vlašim v bučinách na vrcholech Velkého 

a Malého Blaníku (Procházka P., 2004), čímž se rozšířila nabídka vhodných míst 

k hnízdění v této lokalitě. 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je pestrobarevný pták větší než vrabec s velkou hlavou, 

hnědým bříškem a modrým hřbetem, dýkovitým zobákem a krátkým ocasem. Je to 

typický představitel fauny čistých potoků, řek a jezer. Živí se vodním hmyzem 

a drobnými rybkami (Černý 2005). Jeho hnízdění bylo doloženo mezi roky 1944-71 

na Blanici u Louňovic a později (1989, 2007) potvrzeno Pavlem Čechem (Podhorský 

a Váňa, 1971).  

Skorec vodní (Cinclus cinclus) je pták velikosti špačka s krátkým nahoru zvednutým 

ocasem. Je celý hnědý kromě hrdla a hrudi, ty jsou zářivě bílé. Umí se pohybovat 

pod vodou, živí se vodním hmyzem, blešivci a plovatkami (Černý 2005). Byl pozorován 

v zimním období roku 1970 u dvora Světlá pod Louňovicemi v počtu dvou exemplářů 

(Podhorský a Váňa, 1971). 

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) Je dnes na většině území ČR vyhynulým druhem. 

Z území CHKO Blaník máme zprávy o jejich výskytu od Františka Váni (1969) 

u Kondrace na úpatí Velkého Blaníku. Uváděny jsou z období před 2. světovou válkou 

a to v počtu 10-12 kohoutů. Avšak již v době autorovy studie nebyl tetřívek hlášen 

v Benešově z žádné honitby okresu (Váňa, 1969). 
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Váňa a Zelený (1970) píše, že od roku 1945 je na Velkém Blaníku známo hnízdění 1 - 2 

párů výra velkého (Bubo bubo), jeho výskyt potvrzuje Pavel Čech (1989). 

Z roku 1987 máme zprávu o výskytu křepelky polní (Coturnix coturnix) od autorů 

Váni a Vašáka (1987), také o hnízdění racka chechtavého (Chroicephalus ridibundus) 

na rybníce Strašík u Libouně, potvrzen P. Čechem (1989). 

Lejsek malý (Ficedula parva) se prokazatelně vyskytoval na Velkém Blaníku (Váňa, 

Vašák, 1983) a to dokonce v hnízdní sezóně, avšak nebylo zjištěno jeho hnízdění. 

Dudek chocholatý (Upupa epops) je nápadný pták s vějířovitě roztažitelnou 

chocholkou, dlouhým tenkým zobákem, který žije na okrajích listnatých, popř. 

borových lesů. Ačkoliv nepatřil na Podblanicku mezi pravidelně se vyskytující druhy, 

od 70. let téměř vymizel, zřejmě kvůli zániku pastevního chovu dobytka, díky kterému 

měl dostatek potravy - hmyzu. Dalším důvodem pro jeho úbytek se stal nedostatek dutin 

pro hnízdění. Od 90. let minulého století začal počet hlášení o pozorování dudka opět 

pozvolna růst, avšak pouze v době jarního a podzimního tahu. 

Zatím poslední záznam dudka chocholatého je z okolí obce Lesáky, kde byl 15. 9. 2010 

nalezen zraněný pták. Byl předán do péče Záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi, 

kde bohužel uhynul (Procházka P., 2011). 

8.5 Savci (Mammalia) 

Faunu savců na Velkém Blaníku a v jeho okolí zpracoval Hanel (1989). Velké savce 

zastupuje na území CHKO Blaník srnec obecný (Capreolus capreolus), nejpočetnější 

a nejvýznamnější spárkatou zvěří, u které se provádí odstřel, dále muflon evropský 

(Ovis musimon), prase divoké (Sus scrofa), jehož stavy mají stoupající trend. Kromě 

toho se zde vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) a králík divoký (Oryctolagus 

cuniculus), jejichž stavy naopak klesají. Z šelem zde má potvrzený výskyt lasice 

hranostaj (Mustela erminea), lasice kolčava (Mustela nivalis), tchoř tmavý (putorius 

putorius), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), jezvec lesní (Meles 

meles), vydra říční (Lutra lutra) a liška obecná (Vulpes vulpes). Malé savce doložené 

z této oblasti uvádím v tabulce (viz níže). 
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Tabulka 7: Soupis drobných savců zjištěných na území CHKO (Hanel, 1989). 

Český název Latinský název 

Myšice lesní Apodemos flavicollis 

Myšice křovinná Apodemos sylvaticus 

Hryzec vodní Arvicula terestris 

Netopýr černý Barbestalla barbastellus 

Křeček polní Cricetus cricetus 

Bělozubka šedá Crocidura suaveolens 

Ježek západní Erinaceus europaeus 

Myška drobná Micromys minutus 

Hraboš mokřadní Microtus agrestis 

Hraboš polní Microtus arvalis 

Myš domácí Mus mutulus 

Netopýr vodní Myotis daubentoni 

Netopýr velký Myotis mylis 

Rejsec černý Neomys anomalus 

Rejsec vodní Neomys fodiens 

Ondatra pižmová Ondatra zibethicus 

Hrabošík podzemní Pitymys subterraneus 

Netopýr ušatý Plecotus aureus 

Potkan obecný Rattus norvegicus 

Veverka obecná Sciurus vulgaris 

Rejsek obecný Sorex araneus 

Rejsek malý Sorex minutus 
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Krtek obecný Talpa europea 

V 80. letech minulého století tu byl potvrzen výskyt 38 druhů savců, viz výše. Ze 

zmíněného území máme doloženo jako nejpočetnější odchyty do sklapovacích pastí 

myšice rodu Apodemus, dále pak norníka rudého, hraboše polního a na lidská sídla 

vázanou myš domácí, nejčastější šelmou je pak lasice kolčava. Při výzkumu savců 

nebylo zjištěno větších rozdílů v zastoupení druhů proti zbývající části tehdejšího 

Benešovského okresu. 

Hanel (1985) se zmiňuje o netopýru ušatém (Plecotus auritus) v Louňovicích. Bohužel 

v pozdější práci (Hanel, 1989) se jeho výskyt v této lokalitě již nepodařilo potvrdit. 
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9 Mykologie 

Smrže (Morchella), patřící do skupiny vřeckovýtrusných hub (Ascomycetes), 

se objevují časně z jara převážně v lesích, ale také v hájích, na loukách, zahradách 

a rumištích. Vytvářejí velké plodnice (tzv. apothecia), které jsou masité a křehké, 

zpravidla 4-15 cm vysoké se zvoncovitým kloboukem, většinou přirostlým ke třeni 

celou vnitřní plochou. Povrch klobouku bývá zbarven od žlutavé přes olivově hnědou 

až po šedočernou a je rozdělen žebry do protáhlých jamek. Třeň bývá dlouhý, válcovitý 

a dutý, bělavé barvy. Jedná se o houbu saprofytickou, žijící z odumřelého organického 

materiálu. 

Od roku 1995 je doložen pravidelný výskyt smrže vysokého (Morchella elata) 

v přírodní památce "Roudný", který zde roste hojně na odvalu "Danica" bývalého 

zlatodolu (Pešout P., 2004). 

Výskyt smrže vysokého zdokumentoval také Hanel (1998) na zahradě budovy Správy 

CHKO Blaník v Louňovicích. 

Vyšší houby rostoucí na Velkém a Malém Blaníku: muchomůrka růžovka (Amanita 

rubescens), muchomůrka pošvatá (Amanita vaginata), muchomůrka zelená (Amanita 

viridis), hřib kříšť (Boletus calopus), hřib dutonohý (Boletus cavipes), hřib smrkový 

(Boletus edulis), hřib borový (Boletus pinophilus), hřib dubový (Boletus reticulatus), 

hřib satanovitý (Boletus satanoides), liška obecná (Cantharellus cibarius), kuřátka 

žlutá (Clavaria flava), krásnorůžek lepkavý (Clavaria viscosa), strmělka mlženka 

(Clitocybe nebularis), pavučinec bělofialový (Cortinarius alboviolaceus), bělolanýž 

obecný (Choiromyces meandriformis), ryzec syrovinka (Lactarius volemus), 

křemenáč osikový (Leccinum rufum), kozák březový (Leccinum scrabum), čirůvka 

fialová (Lepista nuda), čechratka podvinutá (Paxillus involutus), hadovka smrdutá 

(Phallus impudicus), holubinka smrdutá (Russula foetens), holubinka černající 

(Russula nigricans), holubinka červená (Russula rubra), lošák jelení (Sarcodon 

imbricatus), klouzek ovčí (Suillus granulatus), čirůvka havelka (Tricholoma 

portentosum), čirůvka žíhaná (Tricholoma virgatum) a hřib žlučník (Tylopillus feleus) 

(Jiroušek, 1957). Muchomůrku zelenou zmiňuje ve své práci i Josef Sojka (1985) 
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z Křížovské hůry, znovu ji potvrzuje taktéž z Malého i Velkého Blaníku a Farského 

vrchu u Olešné. 

V Louňovicích pod Blaníkem probíhají také výstavy hub. V roce 2013 proběhla výstava 

už po sedmé, sešlo se zde 225 druhů a některé dokonce vzácné, sesbírané na území 

CHKO Blaník a v přilehlém okolí (Říhová, 2013). 
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10 Vývoj ochrany přírody oblasti 

V CHKO Blaník, nevelké oblasti o výměře 41 km
2
, bylo v rámci průběžné inventarizace 

nalezeno 127 zvláště chráněných druhů živočichů a 19 druhů takto chráněných rostlin. 

Zatím, co inventarizace vyšších rostlin je z větší části již dokončena, u živočichů ještě 

dokončena nebyla. U hmyzu například bylo zatím specialisty potvrzeno na 1300 

různých druhů. V CHKO Blaník se nachází 18 památných stromů a čtyři přírodní 

rezervace Velký a Malý Blaník, Částrovické rybníky, Podlesí a rybník Louňov (Hanel, 

Pešout, 1997). 

Území kolem Blaníků bylo člověkem více ovlivňováno již od 11. století, a to se 

stupňovalo až do 13. a posléze ve 14. století. V pozdějších dobách se pro omezené 

možnosti obživy kraj spíše vylidňoval. Díky tomu zůstal stav na území dnešní  CHKO 

velmi přírodě blízký i přes relativně velké změny v zemědělství, které proběhly zejména 

v 70. letech 20. století (Hašková, 1993). CHKO Blaník byla vyhlášena s platností 

od 1. 1. 1982 výnosem ministerstva kultury. Přestože se na Podblanicku 70. léta 

nepříznivě podepsala díky méně citlivým zásahům do krajiny, stále si tento 

region udržel mnoho přírodních, historických a dalších hodnot. To vedlo postupně ke 

zvýšení intenzity místní ochrany přírody a spolu s pozdějšími událostmi, jako bylo 

vydání návštěvního řádu roku 1985 a statutu oblasti r. 1986 se povedlo zcela, nebo 

alespoň částečně zbrzdit veškeré negativní tendence (Skála, 1989). V současné době se 

režim ochrany přírody v CHKO Blaník řídí Plánem péče CHKO Blaník v souladu se 

zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Území CHKO je z geologického hlediska součástí Blanické brázdy. Nejnižším místem 

je údolí Blanice 366 m n. m., nejvyšším bodem je vrchol Velkého Blaníku. Většina 

území ovšem nepřevyšuje hodnotu 400 m n. m. a vrcholy vyvýšenin pak zpravidla 

nepřevyšují hodnotu 500 m n. m. Říčka Blanice má břehy bez regulací, jejím největším 

přítokem je potok Brodec přitékající od Pravonína a Načeradce. Podél říčky a jejích 

potoků se dochovaly mnohé vlhké louky. Na Velkém a Malém Blaníku jsou 

několikahektarové bučiny, ale jinak převažují smíšené lesy občas se začleněnými 

plochami jehličnatých monokultur (Čech P., 1989). Průměrné roční srážky činí 607 mm 

a průměrná roční teplota je stanovena na 6,8°C (Hanel L., 1989). 
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Na konci 80. let dvacátého století se v rámci prostoru CHKO Blaník, konkrétně 

v katastrálním území Libouň zkoumal vliv probírek břehových porostů na plnění jejich 

funkcí. Kamila Skálová tehdy sledovala několik cílů, hustotu probírky, hodnotu 

přírůstků před probírkou a po probírce a vliv probírky na sousední luční porost 

a srovnávala dva typy přístupu k probírce. Zjistila, že díky dřívějšímu zanedbávání 

probírek pobřežních porostů nevadí prořezání 52% hmoty. To se později pozitivně 

projevilo na přírůstku hmoty zbylých dřevin a kvalitě dřeva. Ukázalo se, že vliv 

probírky na sousední luční porosty byl mírný, ale pozitivní. To vše díky tomu, že se 

nemýtilo zcela, porost podél potoka se nechal samovolně zmlazovat (Skálová, 1989). 

V roce 1992 byla v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem zřízena přírodní 

rezervace Velký Blaník, zahrnující komplex lesů na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí 

skály severovýchodně od Louňovic pod Blaníkem. Oblast má výměru 84,68 ha, nejnižší 

místo rezervace se nachází v nadmořské výšce 474 m n. m. a nejvyšším bodem je pak 

vrchol Velkého Blaníku s nadmořskou výškou 638 m n. m. Lesní komplex tvoří 

zachovalé bukové lesy se skalními výchozy. Součástí rezervace je i červená turistická 

trasa vedoucí skrz celé území. Od parkoviště nad Louňovicemi pod Blaníkem 

po parkoviště nad Krasovicemi vede podél červené turistické stezky i naučná stezka 

„S rytířem na Blaník“. Na této stezce je k vidění 14 naučných tabulí a 17 zastávek 

určených pro děti. Jedná se o pěší středně náročnou stezku o délce 4 km. 

Tabulka 8Zastávky naučné stezky "S rytířem na Blaník" (Naučná stezka "S rytířem na Blaník" 

[online] 2013) 

Naučné zastávky Dětské zastávky 

Úvodní zastavení Poznej nás podle listů 

Geologie Blaníku Poznej nás podle kůry 

Blanická pověst Ptáci a jejich potrava 

Lesy a rostlinstvo Socha rytíře 

Blaník v umění Torzo stromu 

Rozhledna a další zajímavosti Model hradby 
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Historie osídlení Blaníku Rozpětí ptačích křídel 

Obratlovci na Velkém Blaníku Ptačí budky 

Základní kámen k Národnímu divadlu Jak daleko doskočíš? 

Lesnictví Základní kámen k Národnímu divadlu 

Houby blanických lesů Dendrofon 

Bezobratlí na Velkém Blaníku Poznej nás podle kůry 

Potok Brodec Dřeviny a jejich plody 

Úvodní zastavení Houby 

 Rodiče a děti 

 Vydatnost pramene 

 Poznej nás podle listů 

U Louňovic téhož roku, jako rezervace na Velkém Blaníku, byla vyhlášena i rezervace 

na Blaníku Malém o výměře 12,7 ha. Účelem ochrany je lesní komplex na vrcholu 

Malého Blaníku tvořený bikovými bučinami. Tato přírodní rezervace má nejnižší bod 

v nadmořské výšce 501 m n. m., nejvyšším bodem je pak vrchol Malého Blaníku 580 m 

n. m. I zde vede naučná stezka, je, podobně jako ta na Velkém Blaníku, středně těžká 

zaměřená na turistiku, dlouhá je 5 km. Tato naučná stezka skýtá návštěvníkům 

9 zastávek a návštěvníka provede kolem přírodní rezervace Malého Blaníku a skrz 

území přírodní rezervace Podlesí (viz níže). Díky tomu seznámí návštěvníky s bikovou 

bučinou a mokřady. Stezka je cyklická a tedy začíná i končí na parkovišti nad 

Louňovicemi pod Blaníkem. Čítá tyto zastávky: 

1. Pozvání na stezku 

2. Rostlinstvo Malého Blaníku 

3. Kaple na Malém Blaníku 

4. Ptactvo Malého Blaníku 

5. Podmáčená louka Podlesí 
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6. Život v Býkovických rybnících 

7. Péče o Býkovické rybníky 

8. Natura 2000 a Podlesí 

9. Podblanická krajina 

(Naučná stezka Malý Blaník – Podlesí [online] 2013). 

Roku 1993 vznikla u Býkovic přírodní rezervace Podlesí o výměře 9,9 ha. Tato 

rezervace s nadmořskou výškou v rozmezí od 474 m n. m. do 486 m n. m. zahrnuje 

pramennou louku Býkovického potoka a Malý a Velký Býkovický rybník. Chráněny 

jsou zde především mokřady a zrašelinělé prameništní louky s typickými druhy rostlin a 

živočichů, především pak rozchodníkem huňatým (Oreosedum villosum). 

Přírodní památka Částrovické rybníky byla založena roku 2001. Na tomto území je 

chráněný především soubor prameništních rašelinných luk. Území má výměru pouhých 

3,56 ha a nachází se v nadmořské výšce 475 m n. m. v katastrálním území obce 

Vracovice (Ložek et al., 2005). 

V katastrálním území Načeradce vznikla roku 2001 přírodní památka rybník Louňov. 

Tato oblast má výměru 1,876 ha a rozkládá se v nadmořské výšce 455 m n. m. 

Důvodem ochrany jsou zde příbřežní a vodní společenstva chráněných druhů živočichů 

a rostlin (Rybník Louňov [online] 2013). 

Nedaleko za hranicemi CHKO Blaník v katastrálním území Bořkovic se nalézá přírodní 

památka Roudný. Důvodem ochrany je zde výskyt různých vzácných druhů organismů, 

jako je kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo svižník (Cicindela arenaria ssp. 

viennensis) na výsypce bývalého zlatodolu Roudný. Tato oblast o výměře 2,507 ha se 

nachází v nadmořské výšce 436-450 m n. m. a byla vyhlášena roku 1994 (PP Roudný 

[online]). Jak bylo zmíněno již výše i na území přírodní památky Roudný se od roku 

2013 nachází naučná stezka. Jedná se o první technickou naučnou stezku na 

Podblanicku, dlouhou 4,5 km. Na celkem 33 panelech se žáci mohou seznámit s historií 

dolování na Podblanicku od středověku až do 50 let 20. století a to včetně historických 

fotografií z tohoto území umístěných přesně do míst odkud byly před léty pořízeny. 
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Stezka nabídne i 11 zastávek pro děti, z toho jsou tři interaktivní. (Permoník Ruda zve 

dospělé i dětské návštěvníky na novou naučnou stezku Zlatodůl Roudný [Online]2013) 

Hanel (2010) zdůrazňuje potřebu ponechávat na vrcholech obou Blaníků tlející kmeny 

stromů, jako útočiště pro řadu cenných živočichů a pro udržování a zkvalitňování 

zdejších půd. Dále pak potlačení smrkových monokultur ve prospěch druhově 

původních lesů. Tyto zásady jsou již součástí plánů správy CHKO a jsou průběžně 

realizovány. 
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11 Výsledky a diskuze,  

Na základě předchozích poznatků jsem si dovolil navrhnout několik možných variant 

pro exkurze. Zohledňoval jsem celkovou náročnost nejen z hlediska fyzického, ale také 

na propojení znalostí nejen z biologie, ale také kultury a historie, které se dají v těchto 

místech taktéž prezentovat. Snažil jsem se vybrat taková místa, aby poblíž byla 

parkoviště pro autobus a byla tak dostupná i pro zájemce o exkurze přijíždějící z větší 

vzdálenosti od CHKO Blaník. 
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11.1 Po stezce „S rytířem na Blaník“ 

Náročnost Střední, po kamenité cestě 

Cílová skupina Žáci od 5. třídy 

Celková délka 3,5 -4 km 

Převýšení 223 m 

Zajímavosti Geologická expozice, dětské interaktivní zastávky, 

rozhledna na Velkém Blaníku, kamenná socha rytíře, 

vrcholové bučiny 

Časová náročnost 4 hodiny pro nejmladší kategorii studentů 

Ideální doba k návštěvě květen – listopad 

 

 

Obrázek 1: Socha rytíře u naučné stezky "S rytířem na Blaník" na Velkém Blaníku 
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U rozcestí Kondrac – Krasovice je k vidění geologická expozice hornin Podblanicka. 

Tato zastávka se dá doporučit, jako počáteční zastávka exkurze, kde se žáci seznámí 

s geologickou minulostí svého kraje. Dále se dá pokračovat po červené stezce rovnou 

na Blaník, trasa se shoduje také s naučnou stezkou. Na parkoviště nad Louňovicemi 

je to 3,5 kilometru s celkovým stoupáním 223 m. 

Tato stezka je sice středně náročná, není však bezbariérová nedá se tedy doporučit 

handicapovaným studentům. 

Po cestě se žáci seznámí s geologickou minulostí Blaníku i širšího kraje. Navštíví 

smrkovou monokulturu i vrcholovou bučinu, zde se dá studentům prezentovat rozdíl 

mezi původním a kulturním lesem. 

K vidění jsou zde vzorky hornin z různých částí Podblanicka. Z rostlin zde najdeme 

například časně z jara rostoucí jaterník podléšku (Hepaticus nobilis), česnáček 

lékařský (Alliaria petiolata), nebo pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). Z živočichů 

zde můžeme potkat střevlíka zahradního (Carabus hortensis), slepýše křehkého 

(Anguis fragilis) a s trochou štěstí i holuba doupňáka (Columba oenas). 

 

Obrázek 2: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz 
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11.2 Rozšíření trasy o naučnou stezku Malý Blaník - Podlesí 

Náročnost Střední, po kamenité cestě (vysoká při spojení s naučnou 

stezkou „S Rytířem na Blaník“) 

Cílová skupina Žáci od 5. třídy (od 7. třídy) 

Celková délka 5 km (8,5 – 9 km) 

Převýšení 117 m 

Zajímavosti Bikové bučiny, mokřad, rybniční společenství, kaple sv. 

Magdaleny 

Časová náročnost 4 hodiny pro nejmladší kategorii studentů 

Ideální doba k návštěvě květen – listopad 

Se staršími žáky, kteří se tolik neunavují a cestují rychleji, se dá pokračovat po okruhu 

naučné stezky do přírodní rezervace Podlesí se zastávkou u zříceniny kaple sv. 

Magdalény na vrcholku Malého Blaníku, kde se žáci seznámí s pojmem biková bučina a 

mohou si prohlédnout zříceninu kaple. Trasa vede i skrz mokřady přírodní rezervace 

Podlesí, nebo kolem Velkého a Malého Býkovického rybníka. 

Žáci zde mohou potkat na jaře kvetoucí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), biku 

hajní (Luzula luzuloides), nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). 

Z fauny zde lze zastihnout skokana ostronosého (Rana arvalis), rosničku obecnou 

(Hyla arborea), nebo nádherného motýla batolce duhového (Apatura iris). 

Trasu je možné vést i samostatně s ročníky mladšími. 
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Obrázek 3: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz 

 

Obrázek 4: Rosnička zelená (Hyla arborea) 



59 

 

 

Obrázek 5: Batolec duhový (Apatura iris) 
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11.3 Trasa Roudný – Strašík – Podlesí – Rybník Louňov 

Náročnost Vysoká 

Cílová skupina Žáci od 8. třídy  

Celková délka 10 km 

Převýšení 223 m 

Zajímavosti Přírodní památka Roudný, biotop odkališť, historie 

dolování na Podblanicku, rybník Strašík – společenstvo 

vodních ptáků, kaple sv. Magdalény, mokřadní 

společenstvo, rybník Louňov – zarůstající rybník  

Časová náročnost 5 hodin pro nejmladší (celodenní výlet) 

Ideální doba k návštěvě květen – listopad 

Další z možných tras, tentokrát pro nejstarší ročníky, by mohla vést od přírodní 

památky Roudný po žluté turistické trase k rybníku Strašík u Libouně, dále přírodní 

rezervací Podlesí pod Malým Blaníkem, přes Býkovice k přírodní památce rybník 

Louňov. V Býkovicích by mezi tím mohl čekat autobus. 

U Roudného je možno seznámit se s historií těžby na Podblanicku a s biotopem 

narušeným člověkem, avšak velmi cenným – odkališti s přítomností kruštíku 

bahenního (Epipactis palustris), kruštíku širolistého (Epipactis helleborine), nebo 

svižníka (Cicindela arenaria ssp. Viennensis). Rybník Strašík je pak cennou lokalitou 

z hlediska vodního ptactva a potkat zde můžete potápku černokrkou (Podiceps 

nigrocollis), slípku zelenonohou (Gallinula chloropus), nebo volavku popelavou 

(Ardea cinerea), doporučuji tedy vzít si s sebou dalekohled v lepším případě ten 

stativový. U přírodní památky Louňov, pak můžeme vidět ohroženou užovku 

obojkovou (Natrix natrix), toliji bahenní (Parnassia palustris), nebo zběhlík bahenní 

(Comarum palustre). 
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Obrázek 6: Mapa oblasti je dostupná na mapy.cz 

 

Obrázek 7: Květ kruštíku bahenního (Epipactis palustris)  
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Obrázek 8: Užovka obojková (Natrix natrix) 
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11.4 Krátká exkurze k Částrovickým rybníkům 

Náročnost Nízká 

Cílová skupina Žáci od 5. třídy  

Celková délka 6 km 

Převýšení 89 m 

Zajímavosti Luční a lesní společenstva, mokřady a zrašelinělé louky, 

geologická expozice 

Časová náročnost 4 hodin pro nejmladší 

Ideální doba k návštěvě květen – listopad 

Jako jedna z dalších exkurzí se dá uvažovat i ta, která by začínala v Krasovicích, vedla 

by po některé z polních cest vedoucí směrem k Částrovickým rybníkům. Zde by se dalo 

nějaký čas bádat a později se vrátit na rozcestí Kondrac – Krasovice, seznámit děti 

s geologickou minulostí a navrátit se z tamního parkoviště zpět. Mnou navržená cesta 

vede na sever z rozcestí v Krasovicích kolem stavení U Korfeštů, následuje krátký 

pochod podél silnice z Kondrace do Vracovic a odbočka na Úlehle. Z obce vede dál již 

polní cesta podél Částrovického potoka až k Částrovickým rybníkům. Přes hráz 

nejspodnějšího z nich a zpět ke Krasovicům. Z Krasovic dále směrem k parkovišti a 

Geologické expozici. 
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Obrázek 9: Pohled na Velký Blaník od Částrovických rybníků 

Z rostlin je zde k vidění přeslička říční (Equisetum fluviatile), zdrojovka prameništní 

(Fontinalis antipyretika), nebo všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Všivec lesní se 

může stát ukázkou rostlin, která by zmizela nebýt zásahu Správy CHKO Blaník. Stejně 

jako u naučné stezky „S rytířem na Blaník“ je zde k vidění geologická expozice. 

 

Obrázek 10: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz 
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12 Závěr  

Krajina CHKO Blaník je místem exkurzím nakloněným. Dobře dostupná z celého 

širého okolí, území křižují dvě silnice 150 a 125, které zajišťují pohodlnou dopravu. Do 

přírodních rezervací Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí se dá vypravit z parkoviště u 

Louňovic pod Blaníkem, kousek od parkoviště jsou také naučné stezky „Malý Blaník – 

Podlesí“ a „S rytířem na Blaník“, která končí u rozcestí Kondrac – Křížov, taktéž u 

parkoviště. Obdobná dopravní obslužnost je i ve zbylých částech CHKO Blaník. 

Na území CHKO Blaník se nachází pět maloplošných chráněných území, z toho tři jsou 

přírodními rezervacemi a dvě přírodní památky. Nachází se zde rozmanitý počet 

stanovišť, jako jsou lesy blízké přírodě, mokřadních a zrašeliněných luk. Je to nevelká 

oblast o výměře 41 km
2
, kde bylo v rámci průběžné inventarizace nalezeno 127 zvláště 

chráněných druhů živočichů a 19 druhů zvláště chráněných rostlin. Specialisty bylo 

potvrzeno na 1300 různých druhů hmyzu. Také se zde nachází 18 památných stromů. 

Myslím, že i přes svou malou výměru je CHKO Blaník přírodovědně velmi významným 

koutem naší republiky. 

Exkurze do oblasti CHKO Blaník jsou vhodné nejen pro základní, ale i střední a střední 

odborné školy. Zatím, co pro žáky základních škol (i když nejen pro ně) jsou zde 

připraveny naučné stezky, žáci středních škol jistě ocení možnost ověřit si své znalosti 

v terénu, utřídit si je a naučit se je prakticky uplatňovat. 

V dnešní době je exkurzně nejvíce využívaná naučná stezka na Velký a na Malý Blaník. 

Samozřejmě, že v oblasti se dá najít daleko více možností k exkurzím, mnoho míst 

v rámci CHKO Blaník by si zasloužilo samostatné exkurze s celodenním bádáním. 

Zvláště historických a kulturních památek je v dané oblasti celá řada. 

Doporučit se dají kombinované historicko-kulturně a přírodopisně orientované exkurze. 

Díky nim děti pochopí komplexnost problému ochrany přírody a krajiny. Na území 

CHKO je k vidění hodně zajímavých lokalit a organismů, které děti v rámci exkurzí 

mohou pozorovat. 



66 

 

13 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Socha rytíře u naučné stezky "S rytířem na Blaník" na Velkém Blaníku .... 55 

Obrázek 2: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz .............................................. 56 

Obrázek 3: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz .............................................. 58 

Obrázek 4: Rosnička zelená (Hyla arborea) .................................................................. 58 

Obrázek 5: Batolec duhový (Apatura iris) ...................................................................... 59 

Obrázek 6: Mapa oblasti je dostupná na mapy.cz .......................................................... 61 

Obrázek 7: Květ kruštíku bahenního (Epipactis palustris) ............................................. 61 

Obrázek 8: Užovka obojková (Natrix natrix) ................................................................. 62 

Obrázek 9: Pohled na Velký Blaník od Částrovických rybníků ..................................... 64 

Obrázek 10: Mapa oblasti je dostupná na serveru mapy.cz ............................................ 64 

 



67 

 

14 Zdroje 

Bárta Z., 1990: Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení 

Podblanicka, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 31, str.  53-72. 

Bárta K., 1996: Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 36, str. 253-256. 

Beran L., Fechtner J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková 

T., Maňas M., Raiman M., Tučková P., Velecká I., Vrabec V., 2000: Výsledky 

malakozoologických dnů na Podblanicku 4. -7. května 2001, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 40, str. 63-79. 

Čech P., 1989: Ptactvo chráněné krajinné oblasti Blaník, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 30-1, str. 13-43. 

Čech P, Hanel L., 1998: Křižák pruhovaný na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka 38, str. 59-63. 

Čech P., 2004: Nový nález blatnice skvrnité, Pod Blaníkem, roč. VIII., číslo 4, str. 2-4. 

Čech P., 2007: Ledňáček říční na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 44-47, str. 107-126. 

Čech V., 1966: Blanická brázda (příspěvek k historii geologického výzkumu), Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 7, str. 65-78. 

Černý Z., Gottwald Z., Hartl J., Zedník L, Zelený J., 1993: Motýli (Lepidoptera) z 

Podblanicka - CHKO Blaník, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33, str. 49-56. 

Černý Z., Ehrenberger J., Hartl J., 1993: Brouci (Coleoptera) z Podblanicka - CHKO 

Blaník, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33, str. 57-70. 

Doležal T., Hanel L., 2010: Střevlíkovití brouci (Carabidae) Velkého a Malého Blaníku, 

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 50-2, str. 215-228. 

Hanel L., 1989: Savci chráněné krajinné oblasti Blaník, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 30-1, str. 45-68. 



68 

 

Hanel L., 1992: Příspěvek k poznání biologie mravkolva obecného, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 32, str. 57-63. 

Hanel L., 1994: Výskyt mihule potoční na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 34, str. 95-98. 

Hanel L., Pešout P., 1997: Konference o ochraně Podblanické krajiny, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 37, str. 81-85. 

Hanel L., 2004a: Nález vodní želvy u Louňovic, Pod Blaníkem, roč. VIII., číslo 1, str. 

4-5. 

Hanel L., 2004b: Slunka obecná na Podblanicku, Pod Blaníkem, roč. VIII., číslo 3, str. 

9. 

Hanel L., Hanelová J., 2007: Ploštice čeledi knězovitých na Podblanicku, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 44-47, str. 71-84. 

Hanel L., 2006: Ryby řeky Blanice, Pod Blaníkem, roč. X., číslo 4, str. 11-13. 

Hanel L., 2008: Exotický druh slunéčka na Podblanicku, Pod Blaníkem, roč. XII., číslo 

3, str. 2-3. 

Hanel L., Kerouš K., 2008: Nálezy zmije obecné na Podblanicku, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 48, str. 77-90. 

Hanel L. a Pokorný J., 2008: První nálezy klínatky rohaté na Podblanicku, Pod 

Blaníkem, roč. XII., číslo 4, str. 2. 

Hanel L., 2011: Šídlo červené znovu na Podblanicku, Pod Blaníkem, roč. XV. Čís. 3, 

str. 5. 

Hanel L., 2013: Svatojánští broučci, Pod Blaníkem, roč. XVII., čís. 3, str. 4-7. 

Hanel L., 2013: Záhadný vrtavec, Pod Blaníkem, roč. XVII., čís. 4., str. 2. 

Hašková J., 1993: Krajinná struktura jižního Podblanicka a její změny v důsledku lidské 

činnosti, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33, str. 21-27. 

Havlíček K., Korba P., Váňa F., 1973: Příspěvek k poznání obojživelníků a plazů 

Podblanicka, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 14, str. 68-77. 



69 

 

Havlíčková A., 2007: Tajnička rýžovitá nalezena v CHKO Blaník, Pod Blaníkem, roč. 

XI., číslo 1, str. 7-8. 

Holub O., 1981: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka IV, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 22, str. 49-59. 

Holub O., 1993: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka VII, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 33, str. 71-75. 

Chán V., 1969: Poznámky k rozšíření některých rostlin v okolí Louňovic pod Blaníkem, 

Sborník vlastivědných prací Podblanicka 10, str. 220-221. 

Jakubův P., 2013: Naučná stezka Roudný, Pod Blaníkem, roč. XVII, čís. 3, str. 2-4. 

Jiroušek K., 1957: Květena okolí Blaníků, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 

str. 155-158. 

Klaudys M., 2008: Rosnatka okrouhlolistá v CHKO Blaník, Pod Blaníkem, roč. XII., 

číslo 2, str. 7-9. 

Klaudys M., 2011: Všivec lesní znovu nalezen v přírodní památce Částrovické rybníky, 

Pod Blaníkem, Roč. XV., č. 3, str. 2-4. 

Klaudys M., 2012: Nové botanické nálezy v přírodní rezervaci Podlesí, Pod Blaníkem, 

roč. XVI, číslo 3, str. 2-3. 

Kovařík V., 1968: K výskytu vachty trojlisté na Benešovsku, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 9, str. 206-208. 

Kratochvíl F., 1966: Přehled rudních ložisek a kutisek v Benešovském okrese, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 7, str. 79-93. 

Lenský V., 1987: Nález řasy Vaucheria globulifera u Louňovic pod Blaníkem, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 28, str. 65-67. 

Ložek V., Kubíková J. Špryňar P. et al. 2005: Střední Čechy. In: Mackovčin P. a 

Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 str. 582-604. 

Majeríková-Hlaváčková J., 1971: Lišejníky Velkého a Malého Blaníku, Sborník 

vlastivědných prací Podblanicka 12, str. 42-44. 



70 

 

Pešout P., 1991: Příspěvek poznání rostlinstva Vlašimska III, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 32, str. 31-43. 

Pešout P., 1996: Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV, Sporník vlastivědných 

prací z Podblanicka 36, str. 203-222. 

Pešout P., 1997: Kruštík bahenní (Epipactis palustris /L./ crantz) nalezen na 

Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 37, str. 115-119. 

Pešout P., 1998: Rozchodník huňatý (Oreosedum villosum /L./ Grulich) na 

Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38, str. 55-59. 

Pešout P., 2004: Smrže na Podblanicku, Pod Blaníkem, roč. VIII., číslo 2, str. 8-9. 

Pešout P., 2013: Průvodce naučnou stezkou Roudný, Pod Blaníkem, roč. XVII., čís. 3 - 

příloha, str. VII. 

Procházka P., 2004 : Holub doupňák na Podblanicku - Jak je to s jeho úbytkem?, Pod 

Blaníkem, roč. VIII., číslo 1, str. 5-7. 

Procházka P., 2011: Nález Dudka chocholatého u Louňovic pod Blaníkem, Pod 

Blaníkem, roč. VX., číslo 2, str. 5-6. 

Říhová P., 2013: Výstava hub v Louňovicích pod Blaníkem, Pod Blaníkem, roč. XVII., 

čís. 4 - příloha, str. XI-XII. 

Skála P., 1989: Chráněná krajinná oblast Blaník, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 30-1, str. 5-10. 

Skálová K., 1989: Vliv probírek břehových porostů na plnění jejich funkcí, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 30-1, str. 11-12. 

Váňa F., 1969: Výskyt tetřevovitých ptáků na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací 

z Podblanicka 10, str. 21-31. 

Váňa F., Zelený V., 1970: Chráněná území přírody Podblanicka, Sborník vlastivědných 

prací Podblanicka 11, str. 7-18. 

Váňa R., Vašák P., 1987: Změny výskytu a početnosti některých ptačích druhů na 

Podblanicku, Sborník vlastivedných prací z Podblanicka 28, str. 115-134. 



71 

 

Váňa R., Vašák R., 1983: Výskyt lejska malého na Velkém Blaníku, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 24, str. 155-157. 

Vodolán F., 1967: Výskyt vstavačů na Vlašimsku, Sborník vlastivědných prací z 

Podblanicka 8, str. 146-147. 

Záruba P., 1997: Rozšíření jepic ve vybraných tocích a nádržích CHKO Blaník, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka 37, str. 151-160. 

Zelený J., 1993: Střechatky, dlouhošíjky a síťokřídlí (Neuropteroidea) z Podblanicka - 

CHKO Blaník, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 33, str. 39-47. 

Zelený V., 1964: Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska - II, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 5, str. 25-31. 

Zelený V., 1966:Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska - III, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 7, str. 46-57. 

Zelený V., 1970: Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska - IV, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka 11, str. 59-66. 

14.1 Elektronické zdroje: 

Naučná stezka Malý Blaník Podlesí [online](2013) [cit. 25. 6. 2014] 

Dostupné z: http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-

stezka-maly-blanik-podlesi/ 

Naučná stezka „S rytířem na Blaník“ [online] (2013) [cit. 25.6.2014] 

Dostupné z: http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-

stezka-s-rytirem-na-blanik/ 

Permoník Ruda zve dospělé i dětské návštěvníky na novou naučnou stezku Zlatodůl 

Roudný [Online]2013[cit. 25. 6. 2014] 

Dostupné z: http://www.csopvlasim.cz/aktuality/detail/904 

PP Rybník Louňov [online] (2013) [cit. 25. 6. 2014] 

Dostupné z: http://blanik.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/ochrana-prirody/pp-rybnik-

lounov/ 

http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-maly-blanik-podlesi/
http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-maly-blanik-podlesi/
http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-s-rytirem-na-blanik/
http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/naucna-stezka-s-rytirem-na-blanik/
http://www.csopvlasim.cz/aktuality/detail/904
http://blanik.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/ochrana-prirody/pp-rybnik-lounov/
http://blanik.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/ochrana-prirody/pp-rybnik-lounov/


72 

 

PP Roudný [online] [cit 25. 6. 2014] 

Dostupné z: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=16

90 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1690
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1690

