
Navštivte

Přírodní památka Na ostrově leží jihozápadně od 

obce Nemíž na pravém svahu údolí Petřinského 

potoka ústícího do Blanice. Území je nejsnáze 

přístupné od obce Nemíž po polní cestě. Protože 

je území v době pastvy oploceno, doporučujeme 

(zejména pro skupiny) sjednat u ČSOP Vlašim 

průvodcovskou službu.

Děkujeme, že se zde chováte tak, 

abyste přírodu nerušili a nepoškozovali!

Na Ostrově

JALOVCOVÁ PASTVINAČeský svaz ochránců přírody Vlašim byl založen v roce 

1990. Posláním občanského sdružení je ochrana přírody 

a krajiny a ekologická výchova na Podblanicku. Program 

„Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ 

zastřešuje ochranu přírodních a kulturních památek na 

Podblanicku prostřednictvím věcných práv, následnou 

péči o ně, propagaci památek a jejich ochrany.

Kontakt Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim,

 Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 tel.: 317 845 169

 e-mail: vlasim@csop.cz

Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst dosud 

přírodně bohatých a cenných a návrat přírody do míst, 

kde byla v minulosti zničena. Mnohdy jedinou možností, 

jak takováto místa ochránit a dlouhodobě zabezpečit, 

je jejich odkoupení. Právě na výkupy těchto pozemků 

použijeme váš dar.

Podpořte prosíme i Vy kampaň 
Místo pro přírodu. Přispějte na konto

9999922/0800.

www.mistoproprirodu.cz

Vydal Český svaz ochránců přírody Vlašim v roce 2008.

Text: Martin Klaudys, Foto: Martin Klaudys, Karel Kříž

design: Jana Štěpánová

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského fi nančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti.

Tiskovina byla spolufi nancována z prostředků programu 
Místo pro přírodu ČSOP, podpořeného Ministerstvem 
životního prostředí.
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Území Na ostrově je strmý a skalnatý svah nedaleko 

obce Nemíž na Vlašimsku. Svah obrácený k jihu 

je díky výslunné poloze vždy o něco teplejší než 

okolí. Na mělkých půdách zde proto najdeme 

teplomilné druhy rostlin a živočichů.

Na svahu mezi skalami a borovicemi roste ve 

velkém počtu jalovec obecný (Juniperus communis). 

Je to jehličnatý keř s jedním nebo i více kmeny, 

stálezelený, pomalu rostoucí. Plody (jalovčinky) jsou 

kulovité, zprvu zelené, později modré. Jalovec byl 

od pradávna ceněn jako významná léčivá rostlina, 

zužitkovávalo se i jeho vonné dřevo. Plody se 

používají jako koření v kuchyni.

Na jalovcích zde byly při průzkumech nalezeny 

velmi vzácné houby, např. diskomyceta 

Chloroscypha sabinae (jediné naleziště v Čechách) 

nebo kornatcovitá houba Aleurodiscus norvegicus 

(jediné známé naleziště mimo území Norska 

a Dánska). Vyskytují se zde i vzácné druhy hmyzu 

vázané na jalovec.

Před sto lety byl svah území využíván jako obecní 

pastvina pro kozy a ovce. V období kolem roku 1950 

byly pastva ukončena a následoval nástup dřevin – 

zalesnění borovicí a břízou. Jalovec jako světlomilný 

druh špatně snášel zastínění vzrůstajícími dřevinami, 

trávníky s květinami se ztrácely.

Ochránci přírody z Vlašimi o území pečují přes 

patnáct let. Na proředění lesního porostu navázalo 

sečení trávníků a odstraňování padlých stromů. 

Na cesty byly umístěny informační tabule pro 

návštěvníky.

Od roku 2006 Na ostrově provádí ČSOP Vlašim 

pastvu smíšeného stáda ovcí a koz. Pastva je 

prováděna postupně na celé ploše tak, aby 

nedocházelo k vyšlapávání půdy. Pastva je návratem 

tradičního hospodaření na lokalitu a je nezbytná 

pro udržení a zlepšení přírodních hodnot území, 

zejména jalovců.

Na prosvětlených místech svahu bez zástinu 

keřů a stromů nacházíme společenstva 

suchých trávníků, kde roste válečka prapořitá 

(Brachypodium pinnatum), bojínek Boehmerův 

(Phleum boehmeri), chrastavec rolní (Knautia 

arvensis) nebo devaterník penízkový 

(Helianthemum nummularium).

Ve spodní části svahu se vyskytují keříčky 

suchých vřesoviš� – společenstvo mizící z naší 

krajiny. Význačný je vřes obecný (Calluna 

vulgaris), dále zde roste suchomilná kostřava 

ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček 

(Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione 

montana) a mateřídouška vejčitá (Thymus 

pulgeoides). Na lesním okraji nalezneme 

i jahodník obecný (Fragaria vesca).
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Na ostrově roste jalovec Pastvina, pak les…

Kvítí na svahu

… a pak zase pastvina
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