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Během podzimu se nám z prostředků sbírky „Místo pro přírodu“ podařilo vykoupit několik nových 
pozemků – vlhkou louku v Jinošovském údolí na Podblanicku a další dva pozemky na Ščúrnici 
v Bílých Karpatech. 

Jinošovské údolí leží nedaleko Vlašimi. Na 
potoku Orlina se zde nachází soustava pěti 
rybníků, obklopených vlhkými loukami. 
Malebné údolí bývalo oblíbeným 
vycházkovým místem obyvatel Vlašimi, 
zajímavé je i z přírodovědného hlediska. 
Roste zde řada pozoruhodných (zejména 
mokřadních) rostlin, jako je orchidej 
prstnatec májový či jedovatý bíle kvetoucí 
ďáblík bahenní, součástí břehových porostů 
je nepříliš běžná olše šedá, rybníky  a přilehlé 
křoviny jsou domovem desítek druhů ptáků.  
V posledních desetiletích však Jinošovské 
údolí ohrožoval nezájem vlastníků luk o 
jakoukoli údržbu na straně jedné a příliš 

intenzivní využívání rybníků na straně druhé. 
Proto jsme se této lokality ujali. Dva z rybníků 
s přilehlými pozemky jsou již od loňského roku ve 
vlastnictví místní organizace ČSOP, současný 
výkup 1,1 ha velké vlhké louky je dalším krokem 
k záchraně tohoto území. Naším cílem je  
vyvážená kulturní krajina příjemná pro oko a 
vhodná k životu různých rostlin a živočichů – 
extenzivně obhospodařované rybníky s  
množstvím ptáků a bohatými břehovými porosty, 
pravidelně sečené louky plné květin, staré olšové 
porosty v bezzásadovém režimu jako domov 
drobného ptactva a hmyzu a mezi tím obnovené 

vycházkové cesty s alejemi původních druhů 
dřevin a lavičkami zvoucími k odpočinku 
v příjemném prostředí. 

V těchto dnech jsme podepsali kupní smlouvy 
na další dva pozemky na Ščúrnici. Tímto se 
stáváme majiteli dalších 2,5 ha karpatského 
lesa. Lesní porost je již v mýtním věku 110 let. 
Kdyby  nedošlo k výkupu, byl by v nejbližších 
měsících či letech skácen. Jde o krásný 
převážně jedlový les. Jedle zde tvoří 95%, 
zbytek především buk. Je zde též velké 
množství vitálních jedlových semenáčků. 
V nejnižší části vykoupených pozemků  - 

Rybník Kačák v Jinošovském údolí 

Jedna ze vzácných rostlin Jinošovského  
údolí – ďáblík bahenní 

Jedlový les v údolí Kolšov 
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v údolíčku Kolšov - protéká přírodně velmi cenný potůček. Území leží necelý kilometr od dříve 
vykoupených pozemků.  Postupně se tak naplňuje náš cíl vytvořit zde několik desítek hektarů 
velkou lesní rezervaci, kde by byla přírodě ponechána úplná svoboda přirozeného vývoje. Víme, že 
je to cíl nelehký, věříme však, že s pomocí všech našich příznivců ho dosáhneme. Karpatská příroda 
si to rozhodně zaslouží a dosavadní úspěchy nás povzbuzují.  

V části jedlobukového lesa vykoupeného na jaře 
jsme prováděli ochranu jedlových semenáčků před 
okusem zvěří, který je pro přirozený vývoj lesa v tuto 
chvíli největším nebezpečím. Zvolili jsme tradiční a 
zcela přírodní metodu – ochranu ovčí vlnou. Lanolín 
v ní obsažený totiž svým zápachem zvěř odpuzuje. 
Také na Trianglu – dalším z dříve vykoupených 
pozemků – se během roku pracovalo. Největší úsilí 
bylo věnováno sečení orobince, který je velmi 
agresivní a jezírko postupně zarůstá. Na obě lokality 
v současné době chystá tým odborníků podrobné 
plány péče, v nichž budou stanoveny kroky vedoucí 
k námi vytýčeným cílovým stavům – na Ščúrnici 
k bezzásahovému režimu a na Trianglu k zachování 
drobné vodní plochy důležité pro život 
obojživelníků. 

Bohužel nemůžeme zatajit ani jeden neúspěch – nepodařilo se nám zrealizovat na jaře avízovaný 
výkup Labského mokřadu na Královéhradecku. Majitel klíčových pozemků, bez nichž výkup nemá 
smysl, s námi odmítl jednat s odůvodněním, že „s našimi aktivitami zásadně nesouhlasí“. Lokalitu 

budeme rozhodně nadále 
sledovat a bránit jejímu 
zničení jinými způsoby. 

A jaké máme plány? 
Kromě dalších výkupů 
ve všech třech 
dosavadních lokalitách 
máme v současné době 
vytipovaný zajímavý 
mokřad s výskytem 
rosnatky okrouhlolisté 
na Podblanicku a několik 
botanicky unikátních 
lokalit na Hané. 
Výhledově se rýsují též 
zajímavé pozemky na 
Vysočině, v Poohří a 
v Podkrušnohoří. Držte 

nám palce, ať jsou jednání s vlastníky úspěšnější než v Polabí. A podpořte naší kampaň, ať máme 
tyto plány za co realizovat.  

Účet sbírky zůstává stále stejný – 9999922/0800. Nadále můžete podpořit přímo další výkupy 
bělokarpatských lesů, pokud  ke své platbě připíšete specifický symbol 103. Předpokládáme během 
jara otevřít též samostatný „podúčet“ pro výkupy na Podblanicku. 

Aktuální informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz, www.zachranles.cz, v časopise Krása 
našeho domova a v příštích Dárcovských listech.  

Lokality, 
vykoupené 
v rámci kampaně 

Sečení orobince na Trianglu 
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