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Jindřišské údolí – zelená perla Jindřichohradecka 
Petr Hesoun 

Jindřišské údolí leží v údolí Hamerského potoka na Jindřichohradecku.  

Charakteristické je, ve srovnání s převážně monokulturami smrku a borovice v okolních 
lesích, vysokým podílem listnáčů a jedle bělokoré v lesních porostech. A právě tady se 
podařilo v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupit 9,8 hektarů cenných pozemků. 

Šance: Místo pro přírodu 

První návrh ochrany tohoto území, o kterém víme, podal tehdy začínající botanik Karel 
Boublík okresnímu úřadu v Jindřichově Hradci v roce 1997. Pracovníci tohoto úřadu projevili 
o údolí zájem. Iniciovali vybudování rybího přechodu kolem jezu ve spodní části údolí, 
jednali i s vlastníky lesů na svazích údolí o těžbách v suťových lesích a o způsobu obnovy 
v místech, kde byly porosty těženy (ne všechny sliby vlastníků však byly splněny). Okresní 
úřad také připravil několik návrhů nařízení, která by měla údolí ochránit, ať již formou 
přírodního parku nebo zvláště chráněného území. Než se však podařilo některé 
z připravovaných nařízení vydat, byl v roce 2002 okresní úřad zrušen. Návrhy byly sice 
předány krajskému úřadu, ale bylo zřejmé, že legislativní ochrana lokality se minimálně na 
několik let odkládá. 

V roce 2004 bylo v Jindřichově Hradci založeno občanské sdružení Hamerský potok (toho 
času kolektivní člen ČSOP). Jedním z jeho prvních počinů bylo založení pozemkového 
spolku. Získalo do nájmu asi 10 ha pozemků v nivě Hamerského potoka před ústím do 
Vajgaru a dokonce dostalo menší pozemek s rašelinnou loukou darem. Tyto úspěchy a 
zejména zpráva, že pozemky v jedné z nejcennějších částí Jindřišského údolí mezi 
Blažejovem a Jindřiší jsou na prodej, přivedly členy tohoto sdružení na nápad část údolí 
vykoupit. Jednání rozhodně nebyla jednoduchá. Vlastníci sice byli rozhodnuti pozemky 
prodat, ale jejich snaha získat z tohoto prodeje maximum byla jasná. Situaci také 
komplikovala podmínka koupit všechny nabízené pozemky včetně smrkových monokultur a 
hlavně rozpadajícího se mlýna. Podařilo se dohodnout, že ekonomicky výhodné, ale pro 
ochranu přírody nezajímavé porosty koupí obec Rodvínov, v jejímž správním obvodu většina 
území leží. O výkup cennějších pozemků bylo zažádáno v rámci kampaně Místo pro přírodu. 
Největším oříškem bylo sehnat peníze na koupi mlýna. Nakonec sdružení Hamerský potok 
přijalo obětavou nabídku několika svých členů a na výkup mlýna si od nich půjčilo. Tak se 
nakonec podařilo díky trpělivosti při jednání a dobré spolupráci několika subjektů výkup 
úspěšně realizovat. 

Čím je území zajímavé pro ochranáře? 

Člověk do vývoje údolí zasahoval v minulosti jen velmi citlivě. Díky tomu zde neproběhly 
rozsáhlé změny lesních porostů na monokultury ani násilné úpravy potoka a údolní nivy. 
Území je významné především tím, že skýtá prostor pro výskyt druhů vázaných na listnaté 
lesy, které jsou na území Jindřichohradecka vzácné. Díky velkému podílu padlých stromů, 
které v některých místech nebyly odklízeny, se tu nachází vhodný substrát pro vývoj 
některých dřevokazných druhů hmyzu, nebo pro houby vázané na rozpadající se dřevo. 
Vyskytují se tu i chráněné druhy s vazbou na tekoucí vody. 

Ze zajímavých rostlin se zde vyskytuje například dřípatka horská, která na jaře rozkvétá 
fialovými květy ve spodních částech svahů v jehličnatých porostech (jedle, smrk). V lukách v 
nivě potoka můžeme časně na jaře najít rozkvetlé bledule. V bylinném patře suťových lesů na 
jaře rozkvétá lýkovec jedovatý, hrachor jarní či jaterník podléška. Zřejmě nejvýznamnějším 
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druhem bylinného patra ve vykoupeném území je oman hnidák, který zde tvoří zcela 
izolovanou populaci, jedinou v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. 

Zatím jen v počátcích jsou průzkumy většiny skupin bezobratlých živočichů. Přesto už dnes 
můžeme mluvit o několika zajímavých druzích. Jedním z nich je například velevrub malířský, 
který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Zajímavý je i nález brouka příbuzného 
světluškám, jehož larvy také světélkují a jehož bezkřídlé samičky často obývají schránky 
suchozemských plžů. Brouk nemá české jméno, odborný název je Omalysus fontibellaquei. 
Podrobný průzkum motýlů pak překvapivě přinesl nález  blýskavky černopásé, která byla 
v jižních Čechách nalezena naposledy zhruba před padesáti lety. Z vážek stojí za pozornost 
výskyt klínatky obecné, jejíž larvy žijí zahrabané v písčitém dně potoka, kde číhají na kořist.  

Z ptáků stojí za zmínku například hnízdění ledňáčka říčního, datla černého, skorce vodního. 
Údolí pravidelně navštěvuje vydra říční. Kromě toho zde můžeme najít běžnější druhy 
obojživelníků a plazů – například skokana zeleného, rosničku zelenou či užovku obojkovou. 

Zajímavé výsledky přinesl i v současné době probíhající mykologický výzkum. Kromě 
některých hub vázaných na opad listnatých stromů  (například špička rohonohá a špička 
kožová) je nejzajímavější nález hlívičky jedlové. Jde o houbu, která roste na dřevě 
odumřelých, trouchnivějících jedlí a v prováděcí vyhlášce k zákonu o ochraně přírody je 
zahrnuta mezi kriticky ohrožené druhy. 

Péče o údolí 

Vlastníkem vykoupených pozemků je Český svaz ochránců přírody, pečuje o ně občanské 
sdružení Hamerský potok. Cílem této péče je zachovat v údolí všechna stávající cenná 
společenstva, případně jejich plochy rozšířit, a vybudovat některá nová místa vhodná 
k rozmnožování vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. V listnatých lesích je proto 
snahou zachovat přírodní procesy téměř bez zásahu, v jehličnatých porostech udržet 
individuální ochranou či vysazováním vysoký podíl jedle.  K základním prvkům údržby 
lučních společenstev patří postupná likvidace porostů netýkavky žláznaté a kosení větší části 
nivy. Z dalších zásahů lze jmenovat například vybudování soustavy tůní v nivě, která by měla 
umožnit rozmnožování obojživelníků, vážek, jepic a dalších skupin vodních organizmů.  

Jindřišské údolí je také častým cílem vycházek obyvatel okolních obcí a zejména nedalekého 
Jindřichova Hradce. Proto zde občanské sdružení Hamerský potok postupně buduje naučnou 
stezku, na které se můžete dozvědět další informace o výše uvedených druzích, o přírodních 
procesech i o historii zajímavých míst v okolí (Vítkův hrádek, obec Jindřiš). V současné době 
vede tato stezka od rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci do Blažejova, který je přibližně 
uprostřed údolí. Na jaře 2007 bude dokončen i poslední úsek stezky až ke hrázi 
Ratmírovského rybníka. Stezka kromě odborných informací skýtá i řadu námětů na hry pro 
děti, takže je vhodná pro návštěvu celé rodiny. Jenom je nutné upozornit, že některé její části  
jsou těžko průjezdné pro cyklisty a kočárky. 

Rozpadající se mlýn musel být bohužel zbourán. Část obvodového zdiva zůstala z „pietních 
důvodů“ zachována a bude využita při stavbě roubeného objektu, který bude základnou další 
činnosti sdružení v údolí. V plánu je doplnění zbytků stavby i o mlýnské kolo a případně další 
prvky, upomínající na historii místa. Velký dík za pomoc při bourání mlýna, ale i dalších 
činnostech v Jindřišském údolí, patří Lesům České republiky, s.p. 

Autor je členem občanského sdružení Hamerský potok. Kontakt: hesoun@jh.cz 

 


