tam, kde voní lýkovec

Navštivte Kupsovu skálu
Kupsova skála leží v údolí Poláneckého potoka
u Nesperské Lhoty, jihozápadně od Vlašimi.
Do Nesperské Lhoty se dostanete po červené
turistické značce Benešov – Louňovice pod
Blaníkem, případně po silnici od železničních
zastávek Domašín či Znosim (obě cca 3 km).

Mnoho dalších krásných míst na naši
pomoc teprve čeká. Podpořte prosíme
i Vy kampaň Místo pro přírodu.
Přispějte na konto 9999922/0800.

Z Nesperské Lhoty se dejte po červené značce

Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst

směrem na jih (na Veliš), po překročení potoka

dosud přírodně bohatých a cenných a návrat přírody

zahněte vlevo do lesa a jděte po hraně svahu.

do míst, kde byla v minulosti zničena. Mnohdy

Po 200 metrech, na zalesněném svahu vrchu

jedinou možností, jak takováto místa ochránit

„Na Hůrkách“ leží Kupsova skála.

a dlouhodobě zabezpečit, je jejich odkoupení.
Právě na výkupy těchto pozemků použijeme váš dar.

mapa okolí

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
tel.: 222 516 115
http://www.mistoproprirodu.cz
Generální partner kampaně

Prosíme, netrhejte a nevyrýpávejte lýkovce!
Respektujte, že jsme v přírodě pouhými hosty.
Děkujeme.

Mediální partner kampaně

Mapové podklady zdarma poskytl
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Kupsova
skála

Péče o les

Nehledejte zde žádné skalní věže, skalní stěny

Botanici sledují lokalitu od 60. let minulého

či jiné velkolepé útvary. Kupsova skála sice

století. A s obavami pozorují, jak místní populace

bývala v minulosti lomem, ten však nebyl velký,

lýkovce slábne. Na vině je zejména

Prudce jedovaté plody lýkovce jedovatého.

Kde je ta skála?

sloužil jen pro potřeby místních obyvatel
(kámen z ní bychom nalezli v leckterém stavení
v Nesperské Lhotě) a stopy po něm dávno
zahladil čas. Dnes ho připomínají jen větší
či menší kameny a terénní nerovnosti

Lýkovec
Největší místní pozoruhodností je hojný výskyt
lýkovce jedovatého. Tento kolem metru vysoký

trochu prosvětlit, upřednostňovat zde listnaté
stromy… Jenže s podobnými zásahy nesouhlasili
vlastníci pozemků, nebo snižovaly případný zisk
z lesa. Neúspěšné byly i pokusy vyhlásit Kupsovu
skálu chráněným územím. Proto pozemky
odkoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu
Český svaz ochránců přírody. Místní organizaci
ČSOP z Vlašimi zde čeká spoustu práce. Kromě
citlivého prosvětlení porostu také například
ochrana semenáčků listnatých stromů před zvěří
či úklid několika černých skládek. Lýkovec i další
zajímavé rostliny však nyní mají naději přežít zde
i do budoucna.

keřík rozkvétá časně zjara (v únoru až březnu)
růžově fialovými květy, které příjemně voní
a lákají motýly. Později ho zdobí prudce
jedovaté červené plody. Dříve býval v našich
lesích poměrně běžný. Minimálně od druhé

Proč vás sem tedy zveme? Kvůli lesu. Zatímco

poloviny 17. století se jeho usušená kůra

okolní pozemky pokrývá běžný (vesměs smrkový)

používala k léčbě kožních chorob

les, na svažitém, skalnatém terénu Kupsovy skály

a revmatismu. Vyrábělo se z něj i červené

se nikdy záměrům lesníků příliš nedařilo.

barvivo. Dnes již patří k vzácnějším druhům

Díky tomu se zde vytvořila přírodě blízká řídká

našich dřevin, zasluhuje naši pozornost

doubrava s bohatým podrostem keřů a bylin.

a maximální ochranu.

Ozdobou lesa se z jara stává nejen lýkovec,
ale například i jaterník podléška.

V místech, kde se dříve těžil kámen,
dnes roste doubrava.

roztroušené po zalesněné stráni.

zvyšující se zastínění podrostu. Je potřeba les

