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Cihelna Chmeliště potřebuje Vaši pomoc 

I přesné dodržování zákona může někdy způsobit nenahraditelné škody na přírodě. Připadá Vám to 
absurdní? Je tomu ale tak. Jedním z takovýchto zákonů je předpis nařizující těžebním společnostem 
rekultivace vytěžených prostorů. Starý 
lom, cihelna nebo pískovna se často 
po několika letech sama změní z jizvy 
v krajině v oázu přírody. Zejména 
v zemědělských krajích, kde jakákoli 
„odlišnost“ od lánů kukuřice či řepky 
je nejrůznějšími rostlinami i živáčky 
nadšeně vítána. A pak přijede firma, 
která má zákonem nařízenou 
rekultivaci, tůně zahrne, lom zaveze...  

Samozřejmě, že existuje i jiná 
možnost. Odborně se tomu říká 
„rekultivace řízenou sukcesí“ a nejde o 
nic jiného, než že se nechá sama 
příroda, aby si s vytěženým prostorem 
nějak poradila, a jen se jí tu a tam 
trochu pomůže. To je však téměř nemožné prosadit proti vůli vlastníka. A jsme u jádra problému. 

Bývalá cihelna u obce Chmeliště na Kutnohorsku je přesně takovým místem. V nehluboké proláklině se 
po ukončení těžby vytvořilo několik různě hlubokých jezírek, část plochy zarostla křovinami, k jihu 

obrácené svahy mají spíše „stepní“ charakter. Je nabíledni, 
že tu bude žít řada zajímavých druhů obojživelníků, plazů či 
drobných ptáků. Překvapením loňských průzkumů však 
bylo ohromné množství různých druhů vážek, masožravá 
rostlina bublinatka či na osluněných svazích cihelny zelené 
„drahokamy“ – brouci svižníci. Problém je v tom, že 
vlastníci trvají na rekultivaci zavezením – tedy na uvedení 
do původního stavu, kdy zde bylo pole. Jedinou možností, 
jak tuhle lokalitu, na Kutnohorsku naprosto ojedinělou, 
zachránit, je její výkup.  

Dva roky jednání přinesly své ovoce. Všichni tři vlastníci 
nám dávají rok na to sehnat potřebné peníze. Zavázali se, 
že do té doby neprodají pozemky nikomu jinému, a 
dokonce šli s požadavkem pod cenu, kterou jim za 
pozemky nabízel spekulant, plánující zde komerční využití. 
Musíme tedy co nejdříve sehnat 258.700 korun. Chcete-li 
nám s tím pomoci, posílejte prosím své příspěvky na konto 
kampaně Místo pro přírodu (9999922/0800) pod 
specifickým symbolem 110. 

Jedno z jezírek v bývalé cihelně Chmeliště 

Masožravá bublinatka 



Kousek ke kousku 

Díky Vaší podpoře postupně pokračují výkupy na některých lokalitách.  

Na Lipinách u Kurdějova se nám podařilo vykoupit 
před koncem loňského roku 0,7 ha a teď během 
dubna dalších 1,7 ha. Celkem už tedy na téhle stepní 
lokalitě, ozdobené právě touto dobou desítkami 
zlatých hlaváčků, držíme více jak 8,7 ha.  

V těchto dnech se podepisuje kupní smlouva na 
dalších 0,2 ha ve Vlčím hrdle. Vzhledem k tomu, že tři 
spoluvlastníci bydlí každý doslova na jiném konci 
republiky, je to logisticky ne zcela jednoduchý 
manévr. Ještě nám schází poslední podpis, jakmile ho 
získáme, běžíme vložit smlouvu do katastru 
nemovitostí. Projekt obnovy luk v Pomoraví je však 
stále ještě na počátku a většina práce nás teprve 
čeká – a to nejen té praktické, ale právě i 
administrativní, s výkupy dalších pozemků. Už jsme 
jednali s příslušnými úřady i o obnově starého říčního 
meandru, který lokalitou prochází – úředníci se na to 
tvářili vstřícně, takže zbývá „jen“ ty pozemky 
vykoupit.  

Připravuje se též kupní smlouva na 1,8 ha na Ščúrnici, 
které spojí již dříve vykoupené pozemky v nejjižnější 

části lokality. S Vaší pomocí se nám jistě podaří brzy majetkově scelit celé území. Ščúrnica je rok od roku 
krásnější – přijďte se podívat!   

Chystá se nový web 

V současné době se dokončují zbrusu nové webové stránky kampaně. Budou mít nejen zcela novou 
grafiku, blížící se oblíbeným „miniprůvodcům“, přehlednější strukturu a zejména některé nové funkce. 
Najdete na nich například interaktivní mapy jednotlivých lokalit, fotogalerii, možnost přispět na konto 
kampaně přes PaySec – tedy jednoduchou internetovou aplikaci, umožňující uskutečnit on-line platby 
bezpečněji než klasické 
placení platební kartou, 
či nabídku darování 
„kousku přírody“ jako 
netradičního dárku Vašim 
přátelům. Nové stránky 
budou též umožňovat 
snadnou a okamžitou 
aktualizaci, což je největší 
slabina těch současných, 
z hlediska vývoje webu 
doslova „pravěkých“ (za 
různé neaktuálnosti se 
tímto omlouváme).  

Stránky budou spuštěny během května na známé adrese www.mistoproprirodu.cz. Za jakékoliv 
připomínky či návrhy na další vylepšení předem děkujeme. 

Chráněný hlaváček jarní na Lipinách 


