
DÁRCOVSKÉ LISTY 
listopad 2005 
 

Od jara, kdy jsme vás naposledy informovali o novinkách 
v kampani Místo pro přírodu, se nám podařilo vykoupit 
několik dalších pozemků na Ščúrnici v Bílých Karpatech.  
V tuhle chvíli jsme zde tedy již majiteli 10,4 ha. K dříve 
koupeným pozemkům přibylo dalšího půl hektaru přes sto 
let starého jedlobukového lesa, několik desítek arů 
stoletého listnatého porostu a téměř dvouhektarový 
pozemek, který postihla před dvěma lety větrná kalamita a 
nyní (částečně samovolně) zarůstá bukem, javorem, 
smrkem, jedlí, jilmem a dubem. Jsme zde zhruba v pětině 
našeho plánovaného cíle, a tak můžete i nadále přispívat 
přímo na další rozšiřování Ščúrnice platbami na konto 
sbírky pod specifickým symbolem 103. 

Ale Ščúrnica není jedinou aktivitou Místa pro přírodu. 
Právě v těchto dnech podepisujeme kupní smlouvy na dvě 
další lokality – Jindřišské údolí a Kupsovu skálu. 

Jindřišské údolí je dalším z velkých projektů, do kterého 
jsme se mohli díky vaší podpoře pustit. Jde o údolí 
Hamerského potoka nedaleko Jindřichova Hradce. Dno údolí tvoří převážně vlhké louky, prudké 
skalnaté svahy jsou do značné míry porostlé suťovými lipojavorovými a jedlovými lesy (jedná se o 
nejzachovalejší lesní porosty v širším okolí Jindřichohradecka).  Na loukách se vyskytuje mimo jiné 

silně ohrožený (vrbě trochu podobný) bazanovec 
kytkokvětý, z lesních druhů je zajímavý výskyt 
chráněné dřípatky horské – drobných fialových 
zvonečků ve smrčinách při patě srázů – a omanu 
hnidáku (zlatě kvetoucí byliny, příbuzné 
pampeliškám), který zde má jedinou známou lokalitu 
na Českomoravské vysočině. V lesním podrostu 
najdeme některé vzácnější keře - například lýkovec 
jedovatý,  zimolez černý či zimolez pýřitý. Jindřišské 
údolí je odborníkům známé také jako lokalita 
některých vzácných druhů hub – zejména dvou 
helmovek, vázaných na tlející listí javoru klenu na 
suťovém podloží. Žije zde řada chráněných živočichů 
– slepýši, užovky obojkové, ropuchy, rosničky, 
skokani zelení, hnízdí tu datel. Významný je i výskyt 
některých druhů hmyzu – například brouka Omalysus 
fontibellaquei z příbuzenstva světlušek, nádherného 
chráněného motýla batolce duhového či nedávný 
objev můry blýskavky černé, která byla v jižních 
Čechách naposledy pozorována před půl stoletím. 

Majitel se rozhodl rozsáhlé pozemky v dolní části Jindřišského údolí prodat. Lze předpokládat, že 
případný kupec by měl zájem svojí investici nějak zhodnotit - větší část lesů by proto postupně 
vytěžil a nahradil smrkovými monokulturami, zatímco louky by osázel nějakými druhově 

Studánka Ščúrnica, která dala 
jméno bělokarpatskému „pralesu“ 

Suťový les v Jindřišském údolí 
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nevhodnými porosty (což se na několika místech údolí již v nedávné době stalo). Neváhali jsme 
proto a rozhodli se pozemky koupit. Stáváme se tak vlastníky celé dolní části údolí (s výjimkou 
vlastního potoku) o výměře 9,3 ha. Zhruba polovinu této plochy tvoří louky, druhou polovinu lesy. 
Součástí našich pozemků je i rybochod – zařízení umožňující rybám překonávat při své migraci 
potokem jez. Část luk budeme kosit, část chceme nechat přirozenému vývoji – tedy postupné 
přeměně na lužní les. V lesních porostech nás čeká vyřešit otázku asi 0,5 ha velké smrkové 
monokultury a stejně jako na Ščúrnici ochrana zmlazení jedle před okusem zvěří. 

Jindřišské údolí je oblíbeným vycházkovým místem. Místní 
pozemkový spolek Hamerský potok  (který se bude o 
vykoupené pozemky starat) zde nedávno obnovil naučnou 
stezku. Přijďte se podívat, jistě se zde bude líbit i vám.  

Kupsova skála je již třetím střípkem do mozaiky cenných 
lokalit Podblanicka. Půl hektaru velká skalnatá stráň 
porostlá řídkým převážně dubovým lesem je cenná zejména 
bohatým výskytem lýkovce jedovatého. Tenhle keřík 
pravděpodobně znáte přinejmenším ze zahrádek. Brzo 
z jara růžově kvete a pronikavě voní, později je pak 
ozdoben červenými kuličkami. Pro zachování lýkovce je 
nutná speciální péče o les – ohrožuje ho nejen případné 
odlesnění, ale stejně tak i přílišné zastínění. Potřebné kroky 
dosud narážely na nesouhlas vlastníka, proto jsme 
přistoupili k výkupu.  

Podrobné povídání o Kupsově skále vyšlo v posledním čísle 
časopisu Krása našeho domova. Pokud se vám náhodou 
ještě nedostalo do ruky, rozhodně si ho přečtěte…  

Do zdárného konce se nám zatím nepodařilo dotáhnout 
výkup bývalé cihelny u Liberce ani luk v údolí Sázavy. Rýsují se však další cenná místa – 
zoologicky velice bohatý lesní rybníček na Chebsku, lokalita vzácné břehule (ptáka příbuzného 
vlaštovkám, hnízdícího v norách) na Klatovsku a další botanicky zajímavá lokalita na Prostějovsku. 
Držte nám palce a zachovejte nám přízeň. 

Pokud chcete přispět nějakou částkou na konto kampaně 9999922/0800, učiňte tak prosím do 
konce prosince. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje, aby sbírka byla po třech letech „uzavřena“ a 
vyúčtována, bude konto 
během ledna a února 
zmrazeno. Poté budeme 
samozřejmě v kampani 
pokračovat, takže se 
těšíme na další spolupráci 
a slibujeme další dobré 
zprávy ze záchrany 
různých míst pro přírodu.  

Aktuální informace o 
kampani Místo pro 
přírodu a o znovuotevření 
konta naleznete na 
www.mistoproprirodu.cz 
(za problémy s aktualizací 
během léta se omlouváme) 
a na www.zachranles.cz.  

Lokality, 
vykoupené 
v rámci kampaně 

Lýkovec jedovatý 
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