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Během jara se nám z prostředků sbírky „Místo pro přírodu“ podařilo vykoupit další dvě lokality – 
Bělá a Na pramenech. Obě jsou shodou okolností významné zejména botanicky.   

Bělá je přes půl hektaru velká podmáčená, druhově 
bohatá louka v severní části Prostějovska, v kopcovité 
krajině Bouzovské vrchoviny. Vyskytuje se zde řada 
chráněných a ohrožených druhů rostlin – orchidej 
prstnatec májový, pampeliškám podobná škarda 
ukousnutá, upolíny a zejména mnoho vzácných druhů 
ostřic (chráněná ostřice Davallova, ostřice latnatá, ostřice 
odchylná, ostřice stinná…). Ostřice latnatá vytváří 
přes metr vysoké „bochníky“ – bulty – dávající lokalitě 
velice zvláštní charakter. Ze živočichů zde nalezneme 
například chráněné ropuchy. Podrobné zoologické 
průzkumy zde však ještě nebyly prováděny, takže mohou 
přinést nejedno překvapení (zejména co se hmyzu a různé 
drobné „žoužele“  týče).  

O lokalitu se již deset let stará místní základní organizace 
ČSOP, jejíž členové na louce každoročně provádí ruční 
sečení travnatých porostů a odstraňování náletových 
dřevin. Neustále však nad ní visel Damoklův meč v podobě areálu bývalého hotelu Upolín, 

rozkládajícího se v těsném sousedství. V případě obnovení 
jeho provozu (což lze dříve či později předpokládat) je dost 
pravděpodobné, že by rozvoj jeho aktivit negativně zasáhl i 
tuto lokalit. Známe bohužel mnoho případů, kdy obdobné 
lokality skončily jako parkoviště, hřiště… Toto riziko je 
nyní zažehnáno. 

Bělá se nachází nedaleko obce Kladky, cca 1km 
severovýchodně od železniční zastávky Šubířov. Leží na 
trase naučné stezky Kladecko, procházející stejnojmenným 
přírodním parkem. Podrobnosti o Bělé se dozvíte na třetím 
zastavení této stezky. Srdečně vás zveme k její návštěvě.  

Druhá během letošního jara vykoupená lokalita - Na 
pramenech - leží na Podblanicku, asi 3 km východně od 
Načeradce. Hledat jí budete poměrně obtížně, protože se 
nachází uprostřed lesa a zatím k ní nevede žádná cesta 
(uvažujeme o zřízení naučné stezky). Je to necelých půl 
hektaru velké rašeliniště, unikátní především výskytem 
masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté. Na pramenech je 
její jediná životaschopná lokalita v širokém okolí. Nechybí 

tu samozřejmě ani typické rašelinné rostliny, jako jsou bílé chomáče suchopýrů, i tady nalezneme 
různé ostřice. V drobných vodních plochách žijí skokani zelení. 

Kvetoucí ostřice Davallova 

Bulty ostřice latnaté na Bělé 
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Rašeliniště je formálně vedeno jako les, 
faktické (zcela legální) zalesnění by 
však lokalitu jednoznačně zničilo. Je 
spíše zázrak, že se tak dosud nestalo a 
rozhodně jsme nechtěli čekat, až se to 
někdy v budoucnu někomu podaří…   

Od téhož majitele jsme přikoupili i 
sousední podmáčenou louku (0,3 ha).  

A co dál? Budoucí lesní rezervace 
Ščúrnica získává čím dál reálnější 
obrysy. K výkupu máme připraveno 
dalších 3,5 ha pozemků.  Už máme i 
zcela reálnou představu, které všechny 
pozemky bychom rádi v první fázi (tedy 
v několika nejbližších letech) získali. 

Bude to celkem 52 ha, což už je les, který je schopný obejít se bez „pomoci“ člověka. Převážně jde 
o staré přírodě blízké lesy a drobné lesní loučky, aby však bylo území celistvé, budeme nuceni 
vykoupit i několik pozemků s mladými (často nevhodnými) výsadbami či momentálně odlesněné. 
Jak tyto pozemky co nejlépe začlenit do komplexu přírodě blízkých lesů již společně s řadou 
odborníků vymýšlíme. 

Další výkup, který je „na spadnutí“, je několik pozemků (dohromady kolem 4 ha) se starými 
vrbami, topoly a řadou tůní nedaleko Liberce. Území je to sice vyloženě „umělé“ (tedy vzniklé 
činností člověka), ale zoologicky velice bohaté. Žije zde celá řada ptáků, obojživelníků, hmyzu. 
Takový Triangl ve větším, dalo by se říci. Jednání s majitelem však dosud nejsou uzavřena, a tak 
prosím tuto informaci berte pouze jako „nahlédnutí pod pokličku“, nikoli závazný slib.   

Ke splnění těchto cílů potřebujeme vaši pomoc – morální i finanční. Účet sbírky zůstává stále stejný 
– 9999922/0800. Nadále můžete podpořit i přímo další rozšiřování Ščúrnici, pokud  ke své platbě 
připíšete specifický symbol 103. 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 

Lesní rašeliniště „Na pramenech“ 
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