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Další vykoupená lokalita – Nad Svitákem 

Mokřad zvaný Nad Svitákem – podle stejnojmenného níže položeného rybníka na Milíčovském potoce – je 
součástí rozsáhlejšího komplexu rašelinišť a rašelinných luk západně od Jihlavy, kde již z dřívějška vlastníme 
několik pozemků v nedaleké lokalitě Chvojnov (na níž se v současné době rozbíhá velký revitalizační projekt). 
Ještě v 80. letech se zde vyskytovaly takové „špeky“, jako suchopýr štíhlý, ostřice blešní, všivec bahenní, 
prstnatec Fuchsův, rosnatka okrouhlolistá, bublinatka menší či bařička bahenní. O vlhké louky, které bývaly 
po staletí koseny (vesměs na stelivo, neboť zdejší tvrdé trávy nejsou ke krmení nejvhodnější), se však již více 
jak tři desítky let nikdo nestará. Zarůstají postupně 
náletovými dřevinami, které zároveň mění vodní 
režim, a také vysokými travami včetně třtiny 
křovištní. A vzácné rostliny mizí; mnohé z nich už tu 
řadu let nikdo neviděl. Věříme však, že ještě není 
pozdě těmto loukám opět navrátit jejich bývalou 
bohatost. Nelze však příliš otálet. Je třeba co 
nejdříve prosvětlit zapojené porosty dřevin v 
lučních prameništích, v místech výskytu třtiny 
možná i částečně strhnout drn, což máme již 
vyzkoušené z Chvojnova – zásah na první pohled 
možná drastický, ale každopádně účinný. A hlavně 
začít louky opět pravidelně kosit. 

Vlastníci pozemků dnes nejeví o obnovení „zbytečného“ hospodaření, až na opravdu vzácné výjimky, žádný 
zájem a k možné spolupráci s ochránci přírody přistupují (po ne zrovna vstřícném jednání „státních kolegů“ 
v nedávné minulosti) se značnou nedůvěrou. Čekat, že to nějak vyřeší „z moci úřední“ stát, respektive kraj, 
by také mohlo být pozdě; do tahanic s vlastníky se mu samozřejmě příliš nechce a nesouhlas vlastníků 
blokuje možnost získat na údržbu nějaké peníze z dotací. Nejlepším řešením se tak jeví výkup pozemků. Ten 
se prozatím podařilo domluvit s vlastníky dvou pozemků v samém srdci lokality o celkové výměře 1,5 ha – 
jeden je již v tuto chvíli náš, kupní smlouva na druhý leží toho času na katastrálním úřadu. První krok 
k záchraně této zajímavé lokality je tedy za námi. Teď tedy holínky a do práce! 

„Ostrov“ je kompletní 

Také se nám v uplynulém období podařilo vykoupit 
zbývající část lokality Na ostrově. O této jalovcové 
stráni na Podblanicku jsme vás podrobně informovali 
v minulých Dárcovských listech, takže nyní již jen 
stručně: výkup zbytku lokality visel, kromě nedostatku 
financí, i na nutnosti geodetického rozdělení jednoho 
ohromného lesního pozemku, neboť nemělo smysl 
kupovat ho celý. Oba „problémy“ se podařilo během 
podzimu vyřešit (celou potřebnou částku na výkup 
darovala jedna příznivkyně kampaně – nesmírně 
děkujeme!), takže nyní již leží kupní smlouva na 
katastrálním úřadu, pozemek by měl být zapsán na 
Český svaz ochránců přírody každým dnem.  

Nově vykoupené pozemky Nad Svitákem 

Studánka Na ostrově 



Co nového na Vlčím hrdle 

Během letošního roku proběhlo na Vlčím hrdle několik podrobných biologických průzkumů. Potvrdil se velký 
význam lokality pro obojživelníky (velmi důležité místo rozmnožování pro sedm druhů) i strategická poloha pro 
řadu – v některých případech i velmi vzácných – druhů ptáků, kterým slouží jako „prostřený stůl“ či místo k 
odpočinku na tahu. Příjemným zjištěním bylo, že několik silně ohrožených druhů zde i hnízdí. Entomologický 
průzkum upozornil na velký význam rákosin podél zbytků mrtvého ramene, kde byli nalezeni dva brouci 
uvedení v červeném seznamu. Z botanického průzkumu potěšila bohatá populace silně ohroženého konitrudu 
lékařského a postupně se šířící, taktéž silně ohrožený, šišák hrálovitý. Průzkumy jsou podkladem pro stanovení 
optimálního managementu vykoupených pozemků v následujících letech. Celé průzkumy najdete ke stažení na 
webových stránkách Místa pro přírodu. 

O tom, že se návrat přírody na Vlčí hrdlo daří, se ti z vás, kteří dorazili na podzimní setkání dárců, mohli 
přesvědčit na vlastní oči. Ty nejcennější rostliny, uvedené výše, již sice byly tou dobou odkvetlé, ale zastihli jsme 
ještě kvetoucí omany britské a pcháče šedé, které také již reprezentují zajímavější luční druhy, bývalé pole 
postupně osidlující. 

Záchranu Vlčího hrdla si vybrala jako téma pro svou jubilejní 10. benefiční aukci uměleckých děl Nadace 
Veronica. Jaký bude výtěžek této akce, ještě v tuto chvíli nevíme, každopádně děkujeme!  

    

 Na výkup teprve čeká… 

Tolik úspěchy. Další výkupy nás však čekají. Již minule jsme informovali, že uvažujeme o koupi pěkné 
stepní stráňky v Polabí i s navazujícím polem, kam lze umožnit přírodě návrat, a dojednané jsou i další 
pozemky na Lipinách na jižní Moravě. V listopadu navíc začalo vyjednávání s městem Libercem o 
možnosti koupit několik dalších, strategicky důležitých pozemků na Opičáku. Věříme proto, že nám 
zachováte i nadále přízeň. Číslo konta se nemění - 9999922/0800. 

Veškeré informace o kampani najdete i nadále na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz a na 
profilu Místo pro přírodu na facebooku. 

Konitrud lékařský  
– silně ohrožený druh 

Oman britský  
potěšil i účastníky  

setkání dárců na Vlčím hrdle 


