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Naděje pro Vlčí hrdlo 

Podél řeky Moravy bývaly v minulosti 
krásné louky plné květin a ptáků, 
ozdobené mohutnými solitérními 
vrbami. V dobách socialismu byla 
většina z nich odvodněna, vykácena a 
přeměna v pole.  

V lokalitě Vlčí hrdlo asi 5 km severně od 
Strážnice se díky povodním, které zde 
dočasně znemožnily obhospodařování, 
začaly luční květiny samovolně vracet. 
Je úžasné pozorovat návrat přírody na 
takováto místa. Díky blízkosti jedné 
z posledních enkláv původních luk, 
která slouží jako přirozený zdroj semen, 
vlastně není potřeba více než louky tak 
jako kdysi pravidelně kosit. Vlastníci by 
ale raději znovu pole, a tak jen výkup umožní obnovu původních luk. Podaří-li se lokalitu, jejíž součástí 
jsou i zbytky starých slepých ramen, vykoupit, i nějakou tu vrbu tu určitě opět dosadíme… Už máme 
koupený první pozemek (0,2 ha), což je asi sedmdesátina celého území. 

Výkupy Vlčího hrdla mají (podobně, jako třeba Ščúrnica) svůj vlastní podúčet. Chcete-li tedy přispět 
speciálně na obnovu luk v Pomoraví, připište ke svému daru na konto sbírky Místo pro přírodu variabilní 
symbol 109. Další informace se dozvíte a postup výkupů můžete sledovat na webových stránkách 
www.obnovaluk.cz. 

Další kousek krajiny útulné 

V Jindřichovicích pod Smrkem jsme 
v srpnu vykoupili dalších několik pozemků 
o celkové výměře 0,54 ha – tentokrát pro 
změnu starý porost javorů, jasanů, dubů 
s nad ještě staršími kamennými zídkami a 
hromadami žulových balvanů, naprosto 
ideálními pro různé plazy a další „žoužel“. 
Pěkně doplňují již vlastněné pozemky 
v této lokalitě – louky, pastviny, tůně a 
křoviny, tvořící jádro projektu obnovy  
„krajiny útulné“ a zázemí přilehlého 
Žijícího skanzenu, provozovaného 
místním pozemkovým spolkem Lunaria.  

Když se všechno podaří,  
bude takhle za pár desetiletí vypadat i Vlčí hrdlo 

Z nově vykoupených pozemků u Jindřichovic  



Setkávání 

Setkání s lidmi, kterým není příroda kolem nás 
lhostejná, je vždy příjemné. Proto je možné se 
na každé setkání s dárci vždy jen těšit. 
Příjemná byla i dvě setkání, která se 
uskutečnila během tohoto roku – na jaře na 
Střelenské louce v Podkrušnohoří, kde jsme 
díky přítomnému botanikovi panu Tomáši 
Burianovi mohli spatřit i takové nenápadné 
poklady, jako je kriticky ohrožená bařička 
bahenní či drobná kapradina jazyk hadí, a 
podzimní v Bílých Karpatech na Ščúrnici,  kde 
jsme i přes nepřízeň počasí („správná pralesní 
atmosféra“, jak místní mlhu s mrholením 
ohodnotili někteří účastníci) prošli celé členité 
území pralesa, po podzimních polomech, které 
některé partie prosvětlily, snad ještě krásnější 
než dřív. 

V příštích dnech a měsících… 

Na Ščúrnici zvažujeme, zda jít i do výkupů, kde v danou chvíli nemáme šanci získat 100% vlastnický podíl 
(pozemky mají více spoluvlastníků a někteří z nich zatím nejsou ochotní svůj díl prodat, případně jsou  
„nezvěstní“). Spíše se kloníme k tomu, že ano – nadpoloviční podíl je již dostatečný k tomu zabránit 
případné těžbě, což je v tomto území naším hlavním cílem. Každopádně pro již vykoupené pozemky jsme 
opětovně zažádali kraj o jejich převedení do „lesů zvláštního určení“, které lépe odpovídají našemu cíli 
bezzásahového území (lze na ně žádat různé výjimky z lesního zákona, nařizujícího ty a ony zásahy). 
Držte nám palce, ať se na druhý pokus podaří úředního šimla zdolat! 

Jednání s vlastníky na minule avízované 
lokalitě v Pošumaví stále probíhají, 
zatím bez zjevného posunu. 

Minule též inzerovanou lokalitu 
s výskytem vzácných mravenců u obce 
Štěměchy nedaleko Třebíče se nakonec 
podařilo místnímu pozemkovému 
spolku vykoupit z jiných prostředků. 

Na Lipinách jsou v současné době 
s vlastníky předjednané výkupy 
v hodnotě 593 tisíc korun. Výkupy se 
zde jeví čím dál naléhavější, neboť 
kolem krouží realitní kanceláře a 
objevují se i další „zajímavé“ projekty, 
například golfové hřiště.  

Děkujeme Vám za Vaši podporu našich 
snah. Číslo účtu kampaně je stále stejné - 9999922/0800.  Bližší informace najdete na 
www.mistoproprirodu.cz. Aktuální informace o kampani naleznete též na Facebooku. 

Údržba Lipin  

Ze setkání dárců na Střelenské louce 
 – fotografovat bylo opravdu co…  


