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V dnešních Dárcovských listech vám s radostí oznamujeme nové výkupy hned na dvou lokalitách. A 
přidáváme informaci, která zaujme jistě zejména dárce turisticky naladěné.  

Ščúrnica – přes 35 hektarů!

Ščúrnici jistě nemusíme dárcům složitě 
představovat. Tenhle převážně jedlobukový les 
v nejsevernějším cípu Bílých Karpat, kde řada 
stromů již hodně přesahuje stoletý věk, patří 
k vlajkovým lodím Místa pro přírodu. Postupně se 
vykupuje již 16 let. 

Počátkem roku se zde podařil velmi významný 
výkup – dalších 5 hektarů v klíčové poloze střední 
části celého lesního komplexu. Díky němu se 
z úzké „nudle“ stává smysluplná plocha, jak se 
můžete přesvědčit na mapce (dříve vykoupené 
pozemky zeleně, nový výkup červeně): 

 

Dle slov Mirka Janíka, duchovního otce záchrany 
Ščúrnice, jde o jedno z nejkrásnějších míst v okolí. 
Součástí koupených pozemků je i roklina 
s prameništěm a se spoustou mrtvého dřeva či 
nádherná stará bučina. 

 

Český svaz ochránců přírody sice získal zatím jen 
poloviční podíl na těchto pozemcích, vzhledem ke 
vstřícnému postoji spolumajitelky to však 
nepředstavuje pro les žádné riziko. 

Mimochodem, v souvislosti s výkupem natáčelo 
na Ščúrnici i regionální zpravodajství České 
televize. Odkaz na pěknou reportáž najdete na 
webu i facebooku Místa pro přírodu. 

 

Dalších 26 pozemků na Zázmonících

Vykoupit se podařilo také další podstatnou část 
Zázmoníků. Konkrétně 26 pozemků o výměře 
1,6634 ha. I tady jsou v některých případech zatím 
koupeny pouze podíly, není to však z důvodu 
nesouhlasu spoluvlastníků s prodejem, nýbrž 
z důvodu jejich nedohledatelnosti. Vlastnické 
poměry jsou na této lokalitě hodně složité a 
informace v katastru nemovitostí bohužel často 
velmi neúplné, a tak tam lze najít lidi dávno 
zemřelé stejně jako pouhá jména bez jakékoli 

další možnosti identifikace. Situaci průběžně 
řešíme, je to však běh na dlouhou trať. 

Zázmoníky leží v nejjižnější části Moravy a 
představují pozoruhodný soubor stepních, 
lesostepních i lesních biotopů teplomilných 
rostlina  živočichů. Kdo jste byli loni na setkání 
dárců, tak víte, že touhle dobou jsou Zázmoníky 
nejkrásnější. Na něco málo z toho, co zde lze 
takhle zjara vidět, se můžete podívat na 
následující stránce. 
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Razítka 

Otisky pamětních razítek patří v České republice 
k velmi oblíbeným suvenýrům z cest. Nyní má své 
razítko i prvních deset Míst pro přírodu. Kde 

můžete tato razítka sehnat se dozvíte na 
webových stránkách Místa pro přírodu v nové 
sekci  „Pro turisty“. 

 

Jak podpořit Místo pro přírodu 

Po výše uvedených výkupech je účet veřejné sbírky velmi ztenčený (momentálně 130.000 Kč). Abychom 
mohli operativně pomáhat dalším lokalitám (na dojednaný výkup je většinou potřeba reagovat rychle), rádi 
bychom na účtu měli alespoň 500.000 Kč. Podpořit Místo pro přírodu můžete jakýmkoli darem na sbírkový 
účet 9999922/0800.  

Veškeré informace o vykoupených lokalitách, průběhu sbírky a dalších aktualitách najdete na webu 
www.mistoproprirodu.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.   


