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Rok 2006 jsme zahájili dalšími dvěma výkupy. Ščúrnica se zvětšila o 1,3 ha. Tentokrát mozaiku  
zajímavých stanovišť doplnily bývalé loučky, které již 60 let samovolně zarůstají nejrůznějšími 
dřevinami – tedy skutečně přirozený les v té nejčistší 
podobě. Kromě toho jsme začali vykupovat pozemky 
na další lokalitě – jsou jí Zázmoníky na jižním úbočí 
Ždánického lesa nad Bořeticemi, jižně od Brna. 
Prosluněné stráně bývalých vinohradů hostí řadu 
vzácných stepních a lesostepních druhů rostlin a 
hmyzu. Však již zanedlouho rozkvetou nádhernými 
„sluníčky“ hlaváčku jarního, v létě tu  můžete mimo 
jiné pozorovat tajemnou kudlanku nábožnou. Menší 
část Zázmoníků je vyhlášena přírodní rezervací, větší 
(a možná ještě cennější) však leží mimo chráněné 
území. A právě na tuto část nyní soustřeďujeme ve 
spolupráci se Sdružením pro venkov svojí pozornost. 
Desetiletí bez údržby má totiž kromě zjevně 
pozitivního efektu – přeměny vinice na step – i svou 
stinnou stránku. Lokalita postupně zarůstá 
cizokrajnými dřevinami – akátem a pajasanem – a 
mění se v husté křoví bez jediné kytičky. Zachránit 
zdejší vzácné druhy může jen razantní zásah s pilkou a 
zahradnickými nůžkami. A to je v lokalitě s desítkami 
různých vlastníků při respektování jejich vlastnických 
práv takřka nemožné. Proto jsme se rozhodli pozemky 
postupně z prostředků Místa pro přírodu vykupovat. 

V únoru pak následovalo „velké zúčtování“. Jak jsme vás informovali již v minulých Dárcovských 
listech, po třech letech nařizují naše zákony veřejnou sbírku „ukončit“ a vyúčtovat. Zdá se to 
k nevíře, ale Místo pro přírodu má za sebou skutečně již tři úspěšné roky, a tak právě během 
letošního února nastal ten čas, kdy jsme museli tuto úřední proceduru absolvovat. Obstáli jsme se 
ctí, a tak je již opět účet kampaně otevřený a Místo pro přírodu může pokračovat dál! 
A jaké že ty první tři roky byly? Díky vám se na konto kampaně podařilo shromáždit 3.825.765 
korun (z toho 1.697.761,96 určeno výslovně na výkupy bělokarpatského lesa - Ščúrnice). 
1.897.000 korun bylo využito na výkupy Ščúrnice (12 pozemků - 13,1958 ha), 1.798.697 korun pak 
na výkupy na dalších sedmi lokalitách (Triangl - 1 pozemek – 0,1548 ha, Jinošovské údolí - 2 
pozemky – 1,1466 ha, Bělá - 1 pozemek – 0,6314 ha, Na pramenech - 2 pozemky – 0,7783 ha, 
Jindřišské údolí - 18 pozemků – 9,2837 ha, Kupsova skála - 2 pozemky – 0,4662 ha, Zázmoníky - 3 
pozemky – 0,2516 ha) Celkem tedy bylo za 3.695.697 korun vykoupeno 41 pozemků o celkové 
výměře 25,9117 ha. Náklady bezprostředně související s výkupy, jako jsou znalecké posudky či 
správní poplatky, byly vesměs hrazeny z jiných zdrojů, zejména z grantů Ministerstva životního 
prostředí na rozvoj pozemkových spolků. Z jiných zdrojů (mimo jiné s velkým podílem 
dobrovolnické práce) je též hrazena údržba vykoupených území. Zbývající prostředky získané 
v rámci kampaně – tedy 130.068 korun – byly využity na režii kampaně (poplatky za vedení účtu, 
poštovné apod.). Tvořily 3,4% celkových příjmů sbírky, tedy méně než zákonem k tomuto účelu 
povolených 5%. I větší část režijních nákladů (tiskoviny, propagační aktivity, mzdové náklady lidí 
zajišťujících chod kampaně) se totiž, jak jsme vám v počátcích kampaně slíbili, snažíme hradit 
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z jiných zdrojů. Zejména to byla dotace Evropské unie v rámci programu Phare Access 99 a 
v loňském roce dar Metrostavu, a.s. 

A co se že se na vykoupených lokalitách dělo, děje a bude dít?  

Na Ščúrnici proběhla na podzim ve 
spolupráci s Brontosaury, Správou 
CHKO Bílé Karpaty a obcí Poteč úspěšná 
brigáda, při níž se podařilo jednu plochu 
uprostřed budoucího pralesa, která byla 
v minulosti bohužel vytěžena a nyní je 
osazena mladými sazenicemi listnatých 
dřevin, zajistit oplocenkou před okusem 
zvěří.  

V Jinošovském údolí byla osazena 
informační tabule, informující 
návštěvníky slovem i obrazem o 
zajímavostech této lokality. Pro většinu 
ostatních vykoupených lokalit jsou 
obdobné informační tabule v současné 

době ve výrobě a v terénu by se měly objevit v nejbližších týdnech. 

Dlouhá zima a velké množství sněhu se nevyhnuly ani našim lokalitám. Polomy vznikly na 
Ščúrnici  i v Jindřišském údolí. Zatímco v Jindřišském údolí musíme popadané stromy z větší části 
odstranit, neboť leží přes turistickou cestu a v kosené louce, a z prostředků za prodané dřevo 
opravíme lávku v údolí, na Ščúrnici samozřejmě necháme vše tak, jak je. Vždyť na „mrtvé“ dřevo 
už se těší brouci, houby, mechy… i nové mladé stromečky. 

Ale teď již snad konečně doopravdy začíná 
jaro, tak vyražme raději společně do 
přírody. Vždyť na Kupsově skále snad 
každým dnem rozkvete lýkovec, na 
Trianglu bude opět zpívat slavík… 
Průvodcem na vašich toulkách přírodou by 
vám měly být i naše „miniprůvodce“, 
které jako poděkování za vaši podporu 
Místa pro přírodu naleznete v obálce spolu 
s těmito Dárcovskými listy.  A chcete-li se 
zároveň potkat se zajímavými lidmi, pak 
můžete zamířit 22. dubna na Ščúrnici, kde 
budeme již potřetí při slavnosti Volnosť 
hoře symbolicky předávat další vykoupené 
části lesa zpět přírodě (bližší informace ZO ČSOP Kosenka, tel.: 577 320 145, e-mail: 
kosenka@mail.walachia.cz), nebo  20. května do Jindřišského údolí, kde proběhne otevírání další 
části Jindrovy naučné stezky, tentokrát z údolí do Jindřichova Hradce (bližší informace sdružení 
Hamerský potok, tel.: 384 320 846, e-mail: nezarka@cmail.cz) Tak šťastnou cestu a příjemné 
zážitky! 

Účet Místa pro přírodu v současné době zeje prázdnotou. A na výkup čekají další pozemky na 
Ščúrnici, Kupsově skále, Zázmoníkách a nová již dříve avízovaná lokalita „Opičák“ u Liberce. 
Budeme tak během jara potřebovat minimálně 500.000 korun. Věříme, že je s vaší pomocí brzy 
získáme. 

Své dary posílejte prosím na známé číslo účtu 9999922/0800. Nadále můžete přispívat i přímo na 
pokračující výkupy Ščúrnice, pokud k vaší platbě připíšete specifický symbol 103.  

Stavba oplocenky na Ščúrnici  

Polomy v Jindřišském údolí  
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