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Ščúrnica: 30 hektarů na dohled 

V posledních letech se mohlo zdát, že výkupy na 
Ščúrnici poněkud usnuly. Již několik let zde nebyl 
vykoupen ani metr čtvereční. Ovšem nespalo se. 
Probíhala nejrůznější jednání s vlastníky, která nyní 
přinesla své plody. V březnu byly podepsány tři 
kupní smlouvy na další šest pozemků. Byť 
v některých případech nejde o stoprocentní 
vlastnictví, ale jen o vlastnický podíl, dovolujeme si 
tento výkup označit za jeden z nejdůležitějších od 
počáteční záchrany jádrového jedlobukového 
pralesa. Mimo jiné totiž propojuje tři dosud 
izolované části do jednoho celku. V současné době 
se tedy Ščúrnica rozpadá již jen na dvě části – 
severní při hřebenové turistické cestě a jižní, sestupující do údolí Kolšov. Ke 30 hektarům vykoupených 
pozemků, což byla před 13 lety, kdy jsme začínali, naše meta, schází již jen nějakých 10 arů. Dnes již 
máme metu daleko dál  ! 

Z rozhovoru s Mirkem Janíkem 

Koncem loňského roku vyšel v časopise Ochrana 
přírody rozhovor s předsedou ČSOP KOSENKA 
Miroslavem Janíkem. Rozhovor shrnuje celou 
pětatřicetiletou historii této organizace, zmiňuje se i 
o Ščúrnici a samozřejmě také o tradičním kosení 
bělokarpatských luk (vždy prvních čtrnáct dní 
v červenci), které se týká mimo jiné Dobšeny. 
Přetiskujeme alespoň jednu odpověď: 

Vy kosíte louky převážně ručně. V čem vidíš 
význam ručního kosení? Má to z hlediska ochrany 
přírody nějaký smysl, nebo je to spíše udržování 
tradic? 

Ruční kosení je pro nás zásadní priorita. Je 
nejšetrnější k přírodním společenstvům, zejména ke 
všem živočichům, kteří se na louce vyskytují a mají 
možnost unikat nebo se včas skrýt. Lze jím citlivě 
ošetřit i mokřady, okolí solitérních dřevin, okraje luk 
na hranicích s lesem. Cenným momentem je i 
sociální funkce, propojování mezi lidmi a přímý 
kontakt člověka s přírodou. To žádný stroj neumí! 
Dnes se ruční kosení šíří v souvislosti s rozvojem 
zdravého životního stylu i v moderním světě. Takže 
rozhodně ne jen staromilství a tradice.  

Na Ščúrnici 

Přibližný rozsah  
dosud vykoupených 

pozemků na Ščúrnici  



Ochrana cenných lokalit podpořena z „fondů EHP“ 

Výkupem samozřejmě péče o lokality nekončí, nýbrž začíná. Finanční prostředky na údržbu lokalit i 
doplňování znalostí o nich sháníme leckde. Potěšila nás proto zpráva, že náš projekt na „ochranu 
mokřadů a stepí“ byl podpořen 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska, tedy z takzvaných 
Fondů EHP. Do projektu je 
zařazeno padesát různých lokalit, 
z toho devět vykoupených 
v rámci kampaně Místo pro 
přírodu (Cihelna Chmeliště, 
Chvojnov, Ještěrčí ráj, Jinošovské 
údolí, Milská stráň, Na ostrově, 
Na pramenech, Nad Svitákem a 
Zázmoníky). Těžištěm projektu je 
management lokalit, součástí 
jsou však i přírodovědné 
průzkumy, zpracování několika 
ochranářských plánů a propagace. 
Na projektu spolupracuje v roli 
odborného konzultanta norská 
nezisková organizace  Naturvernforbundet i Buskerud, s jejímiž zástupci budete mít v případě zájmu 
možnost setkat se při exkurzi na Cihelně Chmeliště (viz pozvánka, která je přílohou těchto Dárcovských 
listů).  

Akademický háj 

Studenti Akademie výtvarných umění v Praze se rozhodli podpořit záchranu Ščúrnice. Svůj projekt 
nazvali Akademický háj, v rámci něj chystají mimo jiné benefiční prodej vlastních výtvarných děl. Bližší 
informace o této aktivitě naleznete na facebookové stránce www.facebook.com/akademicky.haj. 

Co nás čeká dál? 

V současné době je těsně před podpisem kupní smlouva na 
polovinu jednoho menšího pozemku na Bělé, a také na dvě 
zbrusu nové lokality. V jednom případě jde o rybník, ve druhém 
o lokalitu s výskytem hořečku nahořklého a dalších zajímavých 
rostlinných druhů. Víc radši v tuhle chvíli prozrazovat nebudeme, 
abychom to nezakřikli a na poslední chvíli se něco nezhatilo. 
Podaří-li se, dozvíte se brzo na www.mistoproprirodu.cz, na 
facebookovém profilu kampaně a následně pak v příštích 
Dárcovských listech. 

Začátkem května se dočasně uzavírá konto sbírky. Dobíhá další 
tříletý cyklus a sbírku je nutno vyúčtovat. Vzhledem k tomu, že 
v mezičase se změnil zákon a dnes již umožňuje povolit i sbírku 
bez časového omezení, je toto přerušení snad naposledy.  

Budeme rádi, pokud po znovuotevření sbírky (někdy během léta; 
sledujte web a facebook) na konto kampaně 9999922/0800 
opět přispějete, abychom nebyli dlouho s nulou na účtu.  

Hořeček nahořklý 

Jednou z lokalit zahrnutou do projektu je Cihelna Chmeliště. Budou 
se zde likvidovat staré skládky, redukovat nálet (většina živočichů 
má raděj osluněné tůně) a udělá se ještě několik menších tůněk 


