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Dost možná je tato brožurka vaším
prvním kontaktem s pozemkovými
spolky. Kdybychom ale nebyli bezmála
půl století izolováni od západního světa,
byly by tyto spolky dnes u nás, stejně
jako například ve Velké Británii, USA
nebo Nizozemsku, váženou institucí
s více než staletou tradicí.
A pravděpodobně by také patřily
k nejvýznamnějším vlastníkům
a správcům přírodně a historicky
cenných pozemků a budov. Osud nám
však nepřál, a tak se novodobá historie
pozemkových spolků v České republice
píše teprve od poloviny devadesátých let.
Co to vlastně je pozemkový spolek?
Je to dobrovolná nestátní nezisková
organizace zaměřená na ochranu
přírody a památek, která svou činnost
vykonává na základě uzavřeného
právního vztahu s majitelem těchto
cenných pozemků nebo budov,
samozřejmě v případě, že vlastníkem
není sama.
Čím se tedy liší pozemkové spolky od
„klasických ochranářů“? Především
tím, že kladou velký důraz na spolupráci
s vlastníky a na dlouhodobost (trvalost)
péče o konkrétní lokality či objekty.
Co všechno pozemkové spolky dělají
a kolik jich u nás funguje? Ke konci
roku 2009 bylo u nás akreditováno
Radou Národního pozemkového spolku

53 pozemkových spolků. Svoji činnost
zaměřují hlavně na péči o přírodně
cenné plochy (státem chráněné
i nechráněné), ale pečují také
o památné stromy, historické parky či
o kulturní památky. Důležitou částí jejich
činnosti je také vytváření prvků
územního systému ekologické stability
či navracení přírody do míst, odkud byla
v minulosti vytlačena. Konkrétní příklady
spolupráce pozemkových spolků
s vlastníky, obcemi a úřady najdete na
dalších stranách této brožurky.
Práce pozemkových spolků je založena
na spolupráci s vlastníky, ať už se
jedná o občany, obce, podnikatelské
subjekty nebo státní orgány
a instituce. Hlavní předností
pozemkových spolků všude ve světě je,
že umožňují efektivní dlouhodobou
ochranu přírodních a kulturních hodnot
založenou na aktivním zapojení široké
veřejnosti. Tyto spolky nikdy nechrání
přírodu a památky před veřejností, ale
pro veřejnost. Činí tak pružněji a levněji
než organizace státní, dokáží totiž
získat podporu ze všech sfér
společnosti – od úřadů, podnikatelů
i občanů.
Věříme, že vás následující stránky
přesvědčí, že i naše pozemkové spolky
si pozornost, podporu a spolupráci
zaslouží.

pozemkové spolky – partner vlastníků, obcí a úřadů
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foto Zdeněk Prášil
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Péče o nechráněné
přírodně hodnotné lokality

Ochrana zajímavých a cenných míst,
které nechrání zákon, je těžištěm
činnosti pozemkových spolků. Tyto
„soukromé rezervace“ mají oproti
rezervacím státním jednu velikou
výhodu – ochrana v nich není
nařízením „z moci úřední“,
ale je založena na dobrovolném
rozhodnutí vlastníka. Odpadá zde
tedy nevraživost na „ochranáře,
kteří nařizují, co máme a nemáme
na svých pozemcích dělat“, naopak
je posilováno společné vědomí
občanů o přírodním dědictví v jejich
bezprostředním okolí.
FOTO Jan Moravec, Miroslav Janík, Patrik Sláma
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Středoevropská krajina je vesměs
výsledkem tisíciletého působení člověka.
jedním z mála míst, kde se dosud může
vyvíjet volně, jsou přírodě blízké lesy.

Střelenská louka

Ščúrnica

Taková obyčejná louka, řekl by si leckdo.
Ze dvou stran ohrazená silnicí, za níž již začíná
vesnice Střelná, ze třetí plotem, za nímž nejspíš
dříve či později také vyroste nějaký barák. Jenže
zdání klame. Na téhle ani ne 1,5 ha velké ploše
roste třináct druhů rostlin, zařazených do
červeného seznamu, 5 dokonce v kategorii
„silně ohrožený“. Nejnápadnější je orchidej
prstnatec májový, nejvzácnější pak nenápadná
bařička bahenní.

Znáte-li Bílé Karpaty jako krajinu rozlehlých
květnatých luk, sadů a mohutných osamělých
stromů, pak vás jejich nejsevernější část kolem
Valašských Klobouků pravděpodobně překvapí.
Horské pastviny a hluboké lesy připomínají
spíše sousední Beskydy či hory Slovenska.
Jedním z nejkrásnějších míst zde je vrch
Ploščiny (739 m n. m.). Na vrcholové partie
bývalých pastvin navazují unikátně zachovalé
přírodě blízké jedlobukové lesní porosty, zvané
Ščúrnica. Některé části jsou až 120 let staré
a mají již dnes bezmála charakter pralesa.
Pozemkový spolek Kosenka se začal o Ščúrnicu
intenzivně zajímat v roce 2002. Tehdy jedna
z nejcennějších částí lesního porostu dosáhla
mýtního věku a akutně začalo hrozit její
vykácení. Organizace se domluvila s majitelem
na ročním „hájení“, během kterého se podařilo
díky veřejné sbírce Místo pro přírodu získat
dostatek peněz na její vykoupení. Postupně jsou
vykupovány další pozemky na úbočí Ploščin –
v současné době (podzim 2009) je vykoupeno
17 hektarů. Cílem je vytvořit zde souvislé území
o rozloze alespoň 50 ha, na kterém by mohl les
mohl žít „po svém“ bez zásahů člověka.

Střelenská louka je jednou z posledních
zachovaných luk tohoto typu v Podkrušnohoří.
Tak bohatá flóra se zde zachovala především
proto, že až donedávna majitelé louku pravidelně
kosili a biomasu využívali jako zelené krmivo
či seno. Koncem 90 let však o trávu z louky
ztratili zájem, protože již neměli žádná zvířata.
V roce 2005 začal po domluvě s majiteli louku
pravidelně kosit pozemkový spolek Hasina.
O 4 roky později převzal péči v nedalekých
Teplicích vzniklý pozemkový spolek Fergunna při
stejnojmenné základní organizaci ČSOP
a dojednal s majiteli odkoupení pozemků. Jako
vlastník může Český svaz ochránců přírody lépe
zajistit budoucí pravidelnou péči o tuto cennou
louku a zabránit stále se stupňujícím tlakům na
její zástavbu.
Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na
Krajském úřadu Ústeckého kraje RNDr. Tomáš
Burian vysoce oceňuje fakt, že se o lokalitu
pozemkový spolek stará: „V Ústeckém kraji jsou
desítky cenných lokalit. Není reálné všechny
vyhlásit za zvláště chráněná území, to však
rozhodně neznamená, že ty ostatní by byly
bezcenné. Je moc dobře, že existují lidé, kteří se
i o tyto lokality dokáží postarat. Bez nich by byl
náš kraj mnohem chudší.“

Projekt oceňují nejen návštěvníci
Bílých Karpat, ale i odborníci. Jedním z nich
je doc. Ing. Antonín Buček, CSc., docent
Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie Mendelovy univerzity v Brně:
„Dlouhodobě realizovaný projekt postupného
vytváření nestátního chráněného území
Ščúrnica v CHKO Bílé Karpaty je podle mého
názoru jedním z nejúspěšnějších příkladů
naplňování myšlenky pozemkových spolků
v České republice. Ščúrnica se již stala
skutečnou přírodní laboratoří, umožňující
sledovat vývojové procesy lesních a lučních
biocenóz a přispívat k poznání jejich zákonitostí.
Stává se i významným cílem exkurzí různých
zájmových skupin, které mají možnost seznámit
se s problematikou ochrany přírodních hodnot
v kulturní krajině. Ščúrnica demonstruje
možnost cílevědomého naplňování principů
ochrany přírody spoluprací majitelů pozemků,
obcí, státních i nestátních institucí.
Příkladný je způsob, jakým ZO ČSOP Kosenka
dlouhodobě tuto spolupráci různými
příklady spolupráce s pozemkovými spolky 5
vhodnými formami zajišťuje.“

Budování Územního systému
ekologické stability
Šance pro draha
Draha se kdysi říkalo obecním pastvinám,
které bývaly u každé vsi. Po staletí pravidelně
spásané plochy, tolik odlišné od okolních polí
a luk, patřily v mnoha oblastech k tomu
přírodně nejzajímavějšímu, co se tam dalo
nalézt. V 50. letech 20. století se však na
drahách přestalo pást a draha začala
postupně zanikat.
Draha u vsi Těchonice nedaleko Horažďovic,
o která se stará pozemkový spolek Šance pro
draha, zřízený místním občanským sdružením
Vaváky, mají 14,5 hektaru. Když sem lidé
z Vaváků v roce 2003 přišli, také již byla řádně
zarostlá nejrůznějším trním. Tak vzali do rukou
nůžky, pily a křovinořezy. Velkým a Suchým
drahám, kde naštěstí dodnes přežily krásné
prstnatce, masožravé rosnatka, tolije, vemenik
či kociánek, hnědásci rozraziloví, modrásci
bahenní i mimořádně vzácná kutilka
Ammoplanus pragensis, se opět postupně
začala vracet jejich původní podoba. V roce
2005 si spolek draha od obce pronajal
a v následujícím roce se zde (po téměř čtyřiceti
letech) objevily i ovce; první rok spásaly 3 ha,
letos již 9 ha. Stádo 32 ovcí starých plemen
(šumavky, valašky) patří přímo občanskému
sdružení a na drahách už je jejich „práce“
vidět. Kromě ovcí pomáhá i řada dobrovolníků,
například z Hnutí Brontosaurus.
Letos se pozemkový spolek pustil i do obnovy
staré cesty, která přes draha spojovala dvě
sousední vsi. I místní obyvatelé vnímají, že se
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Krajina v okolí Spáleného Poříčí

Velkým pomocníkem při údržbě mnohých
území jsou ovce a kozy. Pro lokality, které se
zachovaly díky tomu, že byly po staletí
spásány, je pastva tím nejpřirozenějším
managementem.

zde děje něco dobrého. „Drahy jsem měl
vždycky velmi rád a jen těžce jsem nesl fakt,
že se postupně měnily na buš. Věřím, že se
ještě dočkám doby, kdy zde zase poroste vřes
a bedly tak, jak si to ještě pamatuji.“ říká
například Těchonický rodák Jaroslav Štětka.
Jako „inspirativní pro všechny“ pak hodnotí
činnost pozemkového spolku z druhého konce
republiky RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel
Nadace Partnerství, která má s podporou
podobných projektů mnohaleté zkušenosti.
FOTO Ivana Kinská, Martina Baloghová, Kamila Střelcová

Pro zachování ekologické rovnováhy
v krajině nestačí ochrana několika
nejcennějších lokalit. Je třeba, aby
krajina byla rozčleněna drobnými
lesními či vodními plochami
a protkána pásy zeleně tak, aby
umožňovala organismům migraci.
Odborně se tomu říká územní systém
ekologické stability. Jeho vytváření je
činnost náročná nejen časově
a finančně, ale i administrativně. Je
zřejmé, že nelze někomu vysázet les
na pozemku bez jeho vědomí, či
dokonce proti jeho vůli. Právě zde
mají pozemkové spolky se svými
právy k dotčeným pozemkům
a dobrými kontakty na okolní
vlastníky nezastupitelnou úlohu.

Podbrdsko si dosud uchovává část kouzla
venkovské krajiny. Desetiletí socializace
a devastace se však zcela nevyhnula ani jemu.
Mnoho mezí a historických cest bylo rozoráno.
Zeleň mizela, o drobné památky se v lepším
případě nikdo nestaral, v horším byly úmyslně
devastovány.
Změnit tento stav se rozhodl Pozemkový spolek
Spálené Poříčí. Jelikož jeho zřizovatelem je
základní organizace Českého svazu ochránců
přírody, byla jeho prioritou obnova ekologických
funkcí krajiny. Spolek si v roce 2000 pronajal od
spálenopoříčské radnice čtyři lokality – meze,
zaniklé cesty, břehy potoků (celkem 6,5 ha).
Na nich postupně vysázel javory, lípy a jasany.
Propojením stávajících remízů a stromořadí
s novými tak zásluhou pozemkového spolku vzniká
v okolí Poříčí hustá síť biokoridorů, napojených na
regionální biokoridor údolí Bradavy.
Krajina, to ale není pouze rozptýlená zeleň.
Od nepaměti k ní patří i drobné sakrální stavby.
Toto si uvědomili i členové pozemkového spolku,
a tak v následujícím roce rozšířili svůj zájem i na
obnovu zchátralých křížků. Do okolí Poříčí se tak
pozvolna navrací krajina se všemi svými rozměry –
přírodním, lidským i duchovním. Pozemkový
spolek je zárukou trvalosti těchto změn.
S uspokojením to sleduje i starosta Spáleného
Poříčí Ing. Pavel Čížek: „Myšlenka pozemkových
spolků může naší krajině v budoucnosti významně
pomoci. Na Spálenopoříčsku se nám podařilo ve
spolupráci s Českým svazem ochránců přírody
rozjet výsadbu biokoridorů. Obnovu křížů, kapliček
a pomníčků se snažíme spojovat s granty
dobrovolným sdružením různého typu s účastí
dětí. Jen tak je možné skromně navazovat
7
na zpřetrhanou kontinuitu sepjetí
venkovského člověka a jeho krajiny.“

Údržba chráněných území
Nebýt každoroční práce dobrovolníků,
nejedna cenná lokalita by zarostla.
Zanikly by tak podmínky pro život
mnohých vzácných druhů.

Sagittaria a mokřiny u Krahulčí

Někomu se může zdát, že pokud
nějakou cennou lokalitu stát prohlásí
za chráněné území, je její ochrana
dostatečně zajištěna. Není tomu tak.
V po staletí obhospodařované krajině
střední Evropy je většina těch
nejcennějších lokalit více či méně
vytvořena člověkem a bez jeho
uvážlivé péče by nenávratně
zanikla – louky a pastviny by zarostly,
rybníky by se proměnily v močály.
Údržba chráněných území je věcí
především vlastníků. Nedokáže-li se
majitel o území řádně postarat, měl
by péči zajistit příslušný státní úřad.
Pozemkové spolky mohou být oběma
stranám v této činnosti velmi
nápomocny.
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Občanské sdružení Sagittaria se zaměřuje na
ochranu cenných částí přírody především na
střední Moravě. Jednou z lokalit, o které pečuje,
je podhorská vlhká louka u Krahulčí nedaleko
Dětřichova nad Bystřicí. Louka je výjimečná tím,
že je nejbohatší lokalitou kriticky ohrožené
vlhkomilné rostliny starčku bažinného u nás.
Sagittaria iniciovala vyhlášení mokřin u Krahulčí
přírodní rezervací a pro zřízení chráněného
území připravila nutné podklady – botanický
inventarizační průzkum a plán péče. Od roku
1997 prováděla Sagittaria sečení lokality na
vlastní náklady, od vyhlášení přírodní rezervace
v roce 1999 je péče financována ze státního
programu Péče o krajinu nebo Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.
Jedním z vlastníků lokality je obec Dětřichov nad
Bystřicí. Se Sagittarií má obec uzavřenou nájemní
smlouvu na dobu neurčitou. Starosta obce
Mgr. Jan Beneš ke spolupráci se Sagittarií říká:
„Žiji tady už dlouho, ale nikdy by mne nenapadlo,
jakou vzácnost tady máme. Jsme rádi, že se
Sagittaria o louku u Krahulčí stará, protože na
zajištění ručního kosení jako obec nemáme
dostatečné kapacity. To místo znám a vím,
v jakém stavu bylo před tím, než se o ně Sagittaria
začala starat. Dnes je to mnohem lepší, je vidět,
že se o louku řádně pečuje. Takovým koutem se
jako obec můžeme chlubit, i proto jsme sami
zajistili vyznačení rezervace v terénu.“
Druhým vlastníkem, od kterého má Sagittaria
pozemek také pronajatý na dobu neurčitou,
je Pozemkový fond ČR. Pravidelná péče lokalitě
prospívá. V létě je louka růžovo-fialově
zabarvená od kvetoucích mečíků střecholistých,

příchodem podzimu pak upoutají svou žlutou
barvou bohatě kvetoucí starčky bažinné.

Milská stráň
Přírodní rezervace Milská stráň, ležící v okrese
Rakovník, je jednou z nejcennějších součástí
přírodního parku Džbán. Milskou stráň tvoří
pestrá mozaika křovin, listnatých lesů,
travinných porostů a opukových sutí. Tato
prvotřídní botanická lokalita je známá už od
20. let dvacátého století. Můžeme tu najít
nejsilnější populaci vstavače nachového
v České republice, daří se zde i střevíčníku
pantoflíčku, vstavači vojenskému, astře chlumní
nebo lilii zlatohlávku. Milská stráň je známá
i svým bohatstvím motýlů, výskytem cikády
chlumní, řady obojživelníků a plazů
a prokázaným hnízděním 37 ptačích druhů.
Dnes je zařazena mezi evropsky významné
lokality soustavy Natura 2000.
O Milskou stráň se stará skupinka dobrovolných
ochránců přírody od poloviny 80. let.
Systematicky ale ochranáři začali o stráň
pečovat až v roce 1996 a od roku 1998,
po ustavení pozemkového spolku, si začali
postupně nejhodnotnější pozemky pronajímat,
později i vykupovat. Z celkové výměry
chráněného území 11 ha tak dnes mají

v užívání 4 ha, ve vlastnictví 1,5 ha. Za zmínku
stojí, že s nápadem na založení pozemkového
spolku přišli pracovníci referátu životního
prostředí Okresního úřadu v Rakovníku.
Pozemkový spolek udržuje kromě této lokality
ještě dalších dvanáct, celkem tedy pečuje
o přírodně cenné pozemky o výměře více než
21 ha, což vzhledem k náročnosti manuální
práce při jejich údržbě není vůbec málo.
RNDr. Alena Škoudlínová, dlouholetý „hnací motor“
ochrany přírody na Rakovnicku a v současné
době vedoucí odboru životního prostředí na
Městském úřadu Rakovník, zhodnotila své
zkušenosti s prací pozemkového spolku Milý
takto: „S pozemkovým spolkem je velmi dobrá
spolupráce, protože pracuje systematicky.
Nejedná se o jednorázové akce,
ale o dlouhodobou péči o konkrétní lokality, takže
jsem s nimi jako s partnery velmi spokojená.“
FOTO VLASTISLAV VLAČIHA, MICHAL KRÁTKÝ
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Péče o hodnotnou zeleň
Ošetřování starých stromů je vysoce
odbornou činností.

Beaufourské arboretum
v Bečově

V České republice se nachází na
dva tisíce šlechtických sídel.
Kolem většiny z nich existuje
(či dříve existoval) nějaký park.
Tyto staré parky dnes mají
značnou hodnotu historickou
i přírodovědnou, v mnoha případech
jsou navíc i významnými plochami
veřejné zeleně. I při jejich údržbě
a ochraně, stejně jako při údržbě
a ochraně památných stromů,
mohou sehrát pozemkové spolky se
svými zkušenostmi výraznou roli.
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Většina turistů navštíví Bečov nad Teplou kvůli
zdejšímu zámku. V Bečově a jeho nejbližším okolí
je však i řada dalších míst, stojících za návštěvu.
Novým, respektive staronovým turistickým cílem
se postupně stává i Bečovská botanická zahrada.
Botanickou zahradu s alpinem a sbírkou
cizokrajných dřevin založil v divokém skalnatém
údolí řeky Teplá na jižním okraji Bečova koncem
20. let 20. století majitel panství vévoda
Jindřich z Beafourt-Spontin. Svého času se o ní
psalo v zahradnických časopisech celé Evropy.
Však otcem vévodovy manželky Marie nebyl
nikdo menší než hrabě Arnošt Silva Tarouca,
zakladatel slavného parku v Průhonicích.
Na rozdíl od Průhonic, které byly vždy ve středu
zájmu, Bečovskou zahradu čekal v poválečném
období neradostný osud zapomnění
a naprostého zpustnutí. Před definitivním
zánikem ji zachránil doslova za minutu dvanáct
místní pozemkový spolek „Berkut“.
Areál bývalé botanické zahrady má dnes ČSOP
Berkut (zřizovatel pozemkového spolku)
částečně ve svém vlastnictví, částečně v nájmu.
Postupně se snaží obnovit krásu těchto míst
a umožnit jejich využití pro odpočinek, poučení
i turistický rozvoj oblasti.
Úsilí o záchranu tohoto krásného místa oceňuje
mimo jiné i správce zámku, k němuž park kdysi
náležel – kastelán Tomáš Wizovský: „Správa
státního hradu a zámku Bečov sleduje s velkou
nadějí nevšední úsilí ČSOP Berkut, směřující
k postupné obnově Bečovské botanické zahrady.
Záchrana botanické zahrady a její následné
zpřístupnění široké veřejnosti koresponduje se

snahou Správy o stavební rekonstrukci
rozlehlého památkového areálu státního hradu
a zámku Bečov, obnovu kulturní krajiny a rozvoje
cestovního ruchu. Pokud se oběma institucím
podaří alespoň částečně naplnit předsevzaté
cíle, tedy tvořivě navázat na odkaz předchozích
generací a zacelit půl století ignorace skutečných
hodnot, dojde námaha všech zainteresovaných
smyslu a zadostiučinění.“

Památný javor v Třemošnici
Pozemkové spolky pečují i o jednotlivé
památné stromy. Právě stromům, jejichž
stáří mnohonásobně přesahuje věk lidský,
může péče pozemkového spolku zaručit
trvalou ochranu.
Typický je případ javoru v Třemošnici na
Benešovsku. Mohutný strom o obvodu kmene
360 cm a výšce 25 m stojí ve vsi na soukromém
pozemku. Majitel stromu Dr. Lubomír Rohan
chtěl zajistit stromu dobrou péči a proto se
obrátil na ochránce přírody z Vlašimi. Ti v roce
1996 zajistili jeho vyhlášení památným stromem
a začali o něj pečovat. To znamená pravidelné
kontroly, ošetřování, odstraňování poškozených
a suchých větví, zakrývání dutin. O rok později
se domluvili na pronájmu stromu a přilehlé části
pozemku o výměře 50 m² na 99 let – javor tak

byl zahrnut do Pozemkového spolku pro přírodu
a památky Podblanicka. Dnes je doktor Rohan
již po smrti. Ochránci přírody o strom pečují
i nadále, v souladu s dohodou a přáním doktora
Rohana: „Památný javor mléč na mé zahradě
byl před dvaceti lety jedním z hlavních důvodů,
proč jsme se s manželkou rozhodli koupit právě
zdejší dům. Vyzařuje z něj majestátnost, která ve
mně vyvolává úctu k jeho stáří. Hodnota, kterou
pro mně představuje, se nedá vyčíslit penězi.
Právě proto jsem svěřil péči o něj členům
Českého svazu ochránců přírody Vlašim.“
FOTO Jan Moravec, archiv ZO ČSOP Chrudim
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Záchrana krajových odrůd
ovocných dřevin

Kdysi měl každý region své
vlastní odrůdy ovoce, po staletí
přizpůsobené místním podmínkám.
Vlivem „moderních“ ovocných odrůd
se tradiční odrůdy dostaly na okraj
zájmu, leckde hrozil i jejich zánik.
Tyto staré krajové odrůdy však
nejsou jen součástí kulturního
dědictví toho kterého kraje, ale
mnohdy i cenným genetickým
materiálem, odolným vůči chorobám
či klimatickým vlivům. Proto dnes
stoupá v celé Evropě zájem o staré
ovocné stromy a snaha o záchranu
jejich genofondu.
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Ve starých sedech se potkávají přírodní,
historické i estetické hodnoty.

Genofondový sad
v Bílých Karpatech

staré sady
v Doupovských horách

V malebné části Bílých Karpat nedaleko Velké
nad Veličkou můžete najít sad, který se na první
pohled nijak neliší od jiných. Přesto je unikátní.
Zdejších 500 stromů – hrušní, jabloní,
myrobolánů a modrého ovoce – v běžném
zahradnictví nenajdete. Jedná se totiž o odrůdy
posbírané ve starých sadech, zahradách a na
mezích po širokém okolí.
Těmto jedinečným odrůdám hrozilo, že z Bílých
Karpat – a dost pravděpodobně i z povrchu
zemského – časem nenávratně zmizí. Tak se
zrodila myšlenka na založení genofondového
sadu a hledala se vhodná lokalita. Když v roce
1991 na místo dnešního sadu členové ČSOP
Bílé Karpaty přišli, našli tu opuštěné, hložím
zarostlé louky. Pozemek si od obce pronajali,
vyčistili a založili na něm 3 ha velký sad. Do něho
postupně přeroubovali jednotlivé nalezené sorty.
Jan Pešek, zodpovědný pracovník Obecního
úřadu ve Velké nad Veličkou, na to vzpomíná:
„Úplně na začátku jsem moc důvěry v úspěch
celé akce neměl, ale ochránci přírody mě
překvapili, protože svůj záměr dotáhli do konce.
Sad je od té doby dobře udržovaný a místní lidi
jsou rádi, že tady je. Mimo jiné o tom svědčí
i skutečnost, že jsme se ani jednou nesetkali
s tím, že by tam někdo něco poničil.“
Díky této „první vlaštovce“, které se později
chopili i další nadšenci (dnes již funguje
i jedna specializovaná školka) se hrušky
„oharkule“, jablka „barynáče“ a řada dalších
odrůd, které uchovávají cenný genofond i paměť
krajiny, pomalu vracejí do myslí lidí, do zahrad
i do volné krajiny.

Úplně jiné ovocné odrůdy se vyskytují na
opačném konci republiky – v kraji postiženém
dvojím vysídlením a dodnes jakoby zakletém,
na úpatí Doupovských hor. Zde působí již od
roku 1999 Pozemkový spolek Meluzína. Právě
staré, mnohdy desetiletí zpustlé sady jsou
jedním z hlavních objektů jeho zájmu. Strategií
tohoto pozemkového spolku však není pozemky
si pronajímat nebo dokonce vykupovat. Snaží se
na smluvním základě navázat s vlastníky
dlouhodobou spolupráci, pomáhat jim odborně,
manuálně a pokud možno i se sháněním
finančních dotací na obnovu původního
hospodaření, jež by bylo v souladu s přírodou,
krajinou i zájmy zdejších obyvatel.
Jedním z majitelů, spolupracujících již od
samého počátku s pozemkovým spolkem, jsou
Lošťákovi z Jakubova. „Naše spolupráce se od
začátku točila kolem luk a zpustlých sadů za
naším domem. Hotová džungle, jenom divoká
prasata tím houštím dokázala projít. Matně
jsme tušili, kde vlastně jsou hranice parcel.
Během těch let postupně sehnali prostředky
na odstranění náletových dřevin a navíc asi
3 hektary sami vyčistili. Takový objem práce
bychom sami nezvládli. Také tu pracovalo
třeba 20 lidí, dokonce jsme tu jednou měli
i 16 pomocníků z Německa. Teď už je provoz

daleko klidnější. My se staráme o údržbu luk –
vypásáme je ovcemi, čistíme obvody pozemků
a sekáme nedopasky. Meluzína drží ochranou
ruku nad starými odrůdami jabloní, hrušní
a třešní. Letité stromy ošetřují, vysadili zde asi
20 nových stromů a dalších 20 přeroubovali.
Některé z nových stromů už začínají plodit.
No, a také nám zde objevili orchideje a jinou
vzácnou žoužel. Řešili jsme s nimi zmije
a netopýry zaparkované na nesprávných
místech domu, no je to s nimi takové...
nekonvenční.“ vzpomínají dnes.
FOTO jan moravec, Martin Lípa
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Péče o památky
a kulturní hodnoty
Židovská synagoga v Radnicích

Vzhledem k tomu, že u nás začalo
hnutí pozemkových spolků jako hnutí
„ochránců přírody“, převažuje dosud
v jejich činnosti péče o přírodní
lokality. Jak bohaté zkušenosti ze
zahraničí, tak první vlaštovky u nás
však ukazují nezastupitelnou roli
pozemkových spolků i v ochraně
památek a kulturních tradic
jednotlivých regionů.

foto Miroslav janík, Jan Moravec
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Nedaleko centra Radnic se nachází židovská
synagoga. Budova, pravděpodobně z roku 1781,
je nejen hodnotnou barokní památkou, ale má
i význam historický. V letech 1843–46 v ní totiž
působil rabín Isak Mayer Weis-Weis, zakladatel
reformního judaismu. Téměř půl století však
synagoga sloužila jako autodílna a byla na
pokraji zkázy. V tomto neutěšeném stavu ji roku
1992 koupila základní organizace ČSOP
Radnice a pustila se do její rekonstrukce.
Finanční prostředky na tuto náročnou činnost
získává jednak z různých grantů a dotací, jednak
vlastní činností, zejména při údržbě zeleně.
Po vzniku Pozemkového spolku Radnice se
stala synagoga jeho nedílnou součástí. Slouží
nejen jako zázemí pro všechny aktivity
organizace, ale i jako výstavní a koncertní
prostor, jako ekocentrum poskytující veřejnosti
mnoho cenných informací a konec konců i jako
místo setkávání, jehož dveře jsou otevřené
každému, kdo v Radnicích potřebuje pro
nějakou zajímavou aktivitu střechu nad hlavou.
Význam synagogy pro kulturní aktivity hodnotí
mimo jiné PhDr. Eva Sedláková z Ministerstva
kultury: „Letos již poosmé se konal cyklus
koncertů nazvaný Hudba v synagogách
Plzeňského regionu. Jde o festival, který si za
dobu svého trvání získal uznání v celostátním
měřítku. Místem konání koncertů jsou veškeré
synagogy regionu, ve kterých je možné tyto
akce pořádat. Jednou z nich je právě
i synagoga, opravená radnickými ochránci
přírody. V posledních deseti letech si nejen díky
pořádání těchto koncertů, ale i přednášek
a výstav, získala regionální věhlas.

Ochrana přírody, památek i tradic
kraje se prolíná v činnosti
Pozemkového spolku Kosenka.

Zrekonstruované barokní prostory tak nabyly
kromě významu historického i význam kulturní
a společenský.“

Udržování tradic
Valašskoklobucka
O pozemkovém spolku Kosenka pro přírodu,
krajinu a památky Valašskoklobucka,
založeném základní organizací ČSOP Kosenka
a působícím v nejsevernější části Bílých Karpat,
již byla řeč v souvislosti se Ščúrnicí. Pozemkový
spolek se však zdaleka nezabývá jen záchranou
„divočiny“. Záběr jeho činnosti je velice široký –
od péče o horské louky, přes údržbu památek
lidového stavitelství až po pořádání kulturních
a společenských akcí. Společný jmenovatel?
Zachování tradice a genia loci tohoto
malebného kraje na „konci světa“.
Dřevěnice tvořily typickou zástavbu Valašska.
V Kloboukách jich je dodnes několik zachováno.
V roce 1989 zakoupila a následně
zrekonstruovala ZO ČSOP Kosenka dřevěnici čp.
11, která dnes slouží jako středisko ekologické
výchovy. S vlastníky tří dalších podobných staveb
pozemkový spolek na základě dobrovolných
dohod úzce spolupracuje. Společným cílem je
jejich využití v programu záchrany kulturní
identity regionu a obnovy tradičních řemesel.
Od roku 1998 pozemkový spolek pracuje na
projektu Ochrana přírody a krajiny jižního

Valašska obnovou pastvy ovcí. Se soukromým
zemědělcem Zdeňkem Miklasem uzavřel
dohodu o pastvě ovcí na 30 ha zájmových
ploch – mimo jiné v lučních přírodních
rezervacích či ve starých sadech.
Také kosení horských luk v okolí Klobouk je
záležitostí nejen výlučně ochranářskou, ale
i kulturní. Pozemkový spolek vlastní 3 ha luk
a ve spolupráci s ostatními vlastníky na základě
různých smluvních vztahů (především
dobrovolných dohod o spolupráci) pomáhá
pečovat o dalších 20 ha luk. Na každoroční
kosení začátkem července se sjíždí několik
desítek dobrovolníků, pro které jsou zážitky
s kosou a hráběmi za ranních mlh a společné
večery u ohně nezapomenutelnou odměnou za
nelehkou práci.
„Činnost ZO ČSOP Kosenka pro mně
koresponduje s výrokem F. L. Čelakovského,
že moudrý je ten, kdo ví, čeho je potřeba.
Kosenka je vždycky tam, kde je potřeba „něco“
udělat. Neznám v regionu podobnou organizaci,
15

Revitalizace

která by se stejně dlouhodobě, intenzívně a tak
úspěšně angažovala pro ochranu přírody,
krajiny v inspirativní vazbě na ochranu památek
a kulturního dědictví jižního Valašska jako ona.
Je příkladem neziskové organizace, která má
schopnost ovlivňovat občanskou společnost
a kvalitu života v regionu a tím se může
pochlubit jen málo NNO i v celostátním měřítku.
Je pro nás partnerem, vzorem a inspirací,
a proto si její práce, lidí a přínosu pro náš kraj
nesmírně vážíme.“ konstatuje ředitelka Nadace
Jana Pivečky, vlastníka jedné z klobouckých
dřevěnic, Mgr. Božena Filáková.

Romantické stavby ve
Vlašimském zámeckém parku
Vlašimský zámecký park je považován za jeden
z prvních romantických parků v Čechách –
kníže Karel Josef Antonín z Auersperka ho
založil již kolem roku 1760. Rozkládá se na
ploše 75 ha v malebném údolí Blanice.
Půvabné údolí řeky Blanice s nivními loukami
a skalnatými srázy dotvořili tvůrci parku
výsadbami, do parku umístili řadu romantických
staveb. Ve 20. století však parku nebyla
věnována patřičná péče.
Členové Českého svazu ochránců přírody ve
Vlašimi se již v počátcích činnosti organizace
zapojili do obnovy parku, iniciovali a realizovali
řadu projektů – vybudování naučné stezky,
ošetření nejstarších stromů, obnovu vodních
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prvků a stezek, dosadby keřů a stromů. ČSOP
spolupracoval i při získání financí na obnovu
parku z fondů Evropské unie.
Dnes má vlašimská organizace ČSOP v rámci
programu Pozemkový spolek pro přírodu
a památky Podblanicka v pronájmu od města
Vlašim dvě z romantických staveb v parku.
Ve Starém hradu byla zřízena expozice
o historii parku, jsou zde instalovány kopie
historických rytin zachycující park v době
romantismu. Ve Vlašimské bráně zřídila
Podblanickou galerii s vystavenými díly
regionálních umělců. Obě stavby jsou tak
poprvé ve své historii přístupny veřejnosti.
Práci pozemkového spolku hodnotí ředitel
Muzea Podblanicka Mgr. Radovan Cáder
takto: „Díky aktivitě ochránců přírody mohou
návštěvníci obdivovat nejen přírodní krásy
parku, ale nahlédnout i do opravených
historických staveb. Problémem řady
historických památek je sladění jejich
novodobého využití a památkové ochrany,
což se ve vlašimském parku podařilo
vyřešit. Aktivity ochránců přírody vdechují
památkám nový život.“

Pokud bychom měli v naší
středoevropské krajině najít typ
přírodních stanovišť, který byl „péčí“
posledních desetiletí a staletí
nejvíce narušen, pak jsou to říční
nivy a mokřady. O jejich významu pro
přirozený pohyb vody v krajině dnes
již po nedávných povodních málokdo
pochybuje. Jejich obnova je však
činností náročnou a dlouhodobou.
Pozemkové spolky zde jsou teprve
na počátku složité cesty.
Nový mokřad na Podblanicku
V roce 1999 podaly společně obec Pravonín
a Český svaz ochránců přírody Vlašim projekt
revitalizace území „Na hrbě“. Projekt zahrnoval
odbahnění rybníka a odstranění betonových
tvárnic, které spoutávaly Volavecký potok pod
rybníkem v délce 400 m.
V letech 2000–2001 se uskutečnila revitalizace
financovaná obcí a Programem revitalizace
říčních systémů Ministerstva životního prostředí.
Pod opraveným rybníkem bylo vybudováno nové
koryto potoka miskovitého tvaru s vloženými
osmi směrovými oblouky. Navíc bylo vybudováno
8 tůní pro obojživelníky. U rybníka byl vysazen
dub letní, při potoce byl vytvořen pestrý porost
olše lepkavé, jasanu ztepilého, střemchy obecné
a keřovitých vrb.
Projekt revitalizace „Na hrbě“ byl jedním
z prvních tohoto typu v České republice, výkresy
a fotografie z realizace se dostaly i do učebnic
vodohospodářských úprav. Vhodně zvolený tvar
koryta a provedené výsadby umožnily rychlé
vytvoření mokřadního biotopu. Rostou zde
ostřice a sítiny, tůně využívají k rozmnožování
žáby. Mokřadní louka ovšem vyžaduje

pravidelnou péči – jinak by zarostla náletovými
dřevinami. ČSOP Vlašim o louku pečuje jako
nájemce v rámci svého programu „Pozemkový
spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ –
louka je pravidelně sečena lehkou mechanizací.
Přínos projektu shrnuje starosta Pravonína
Ladislav Hejný: „Díky revitalizaci získala obec
Pravonín nejen cenné rekreační zázemí
v podobě rybníka, ale i kousek „divokého“
mokřadu. Měli jsme pouze obavu o následnou
údržbu podmáčených pozemků, které jsou sice
hodnotné z hlediska ochrany přírody, ale
obtížně se na nich hospodaří. Dlohodobou
smlouvou jsme pozemky pronajali partnerovi
projektu – Českému svazu ochránců přírody
Vlašim, který sečení zajišťuje.“.
Jsou chvíle, kdy může přírodě pomoci
i těžká technika …

foto JAN MORAVEC, zdeněk prášil, archiv firmy proxima
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Obnova průmyslové krajiny

Hády u Brna

Rozlehlé areály narušené průmyslovou
výrobou či těžbou nerostných surovin
jistě netřeba představovat. Každý zná
ze svého okolí nespočet příkladů
takových ploch. I o tyto zdánlivě
„bezcenné“ lokality se mohou starat
pozemkové spolky. Plní zde hned trojí
úkol současně – obnovu zdevastované
krajiny, zachování přírodovědně či
kulturně hodnotných lokalit a využití
do té doby nepřístupných oblastí pro
širokou veřejnost.
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Na okraji Brna se nachází vápencový vrch Hády,
jehož značná část byla v minulosti odtěžena.
Právě toto území se díky svým přírodovědným
hodnotám (vyskytuje se zde asi 160 druhů
cévnatých rostlin, z nichž každá čtvrtá patří mezi
ohrožené druhy), blízkosti centra jihomoravské
metropole a snahám o komerční využití dostalo
do centra pozornosti Pozemkového spolku Hády.
Jeho cílem je nejenom chránit zbytky zachované
cenné přírody, ale také napomoci návratu přírody
na místa narušená těžbou a nejzajímavější části
území po letech „zaplocení“ zpřístupnit veřejnosti.
Proto spolek navázal těsnou spolupráci
s vlastníkem pozemků, akciovou společností
Českomoravský cement. Na dvě přírodně
nejcennější lokality – Kavky a Růženin lom – s ní
uzavřel nájemní smlouvu za symbolické nájemné
2000 Kč ročně, a část lomů o výměře 18 ha za
pomoci evropských fondů odkoupil.
Pozemkový spolek se vzápětí pustil, ve spolupráci
s dalšími nevládními organizacemi, úřady
přilehlých městských částí a vlastníkem pozemku,
do likvidace akátového náletu, ohrožujícího cenná
stepní společenstva, do sběru semen bylin a jejich
lokálního výsevu v místech postižených těžbou
vápence a také do projektu vytvoření tří terénních
výukových tras. Zpřístupnit tuto zajímavou lokalitu
se podařilo především díky dobré vůli všech
zúčastněných. Předseda představenstva akciové
společnosti Českomoravský cement Ing. Jan Hozek
ke spolupráci uvádí: „S Pozemkovým spolkem
Hády spolupracujeme už od doby jeho vzniku, kdy
jsme se nechali strhnout nezdolným nadšením
jeho členů. Během mnoha jednání a vzájemných
setkání jsme se přesvědčili nejen o zaujetí spolku
pro věc, ale i o jeho poctivosti a dobrém úmyslu.
Věříme proto, že naše spolupráce bude úspěšně
pokračovat i v dalších letech.“

Regionální
produkty
V řadě západních zemí je běžné, že se
pozemkové spolky prezentují mimo
jiné produkty, získanými
z obhospodařování zájmových lokalit.
Produkty svázanými nejen s daným
regionem, ale i s citlivým přístupem
k přírodě, s ochranou krajiny či
biodiverzity. Ať již jde o med, ovoce,
výrobky z vlny či potraviny ze starých
odrůd obilovin... U nás je zatím jediný
pozemkový spolek, prezentující se
tímto způsobem, věříme však, že
i u nás se produkty pozemkových
spolků stanou časem běžným jevem.

Ovocnáři v Hostětíně
Obec Hostětín bývá někdy označována
za nejekologičtější vesnici na Moravě. Může
se chlubit kořenovou čistírnou, centrální
výtopnou na biomasu, moštárnou, sušárnou
ovoce či deseti slunečními kolektory na
rodinných domech.
Právě zde sídlí Pozemkový spolek Tradice
Bílých Karpat. Hlavní zájem pozemkového spolku
je zaměřen k tradičním odrůdám ovoce a jeho
zpracování. Srdcem pozemkového spolku je
usedlost v centru vsi, jejímž vlastníkem je (stejně
jako 13 ha pozemků v okolí) Nadace Veronica
a jež pozemkový spolek na základě nájemní
smlouvy užívá. V bývalé stodole byla vybudována
moštárna ovoce, která dnes zpracovává ovoce
především z ekologicky obhospodařovaných
bělokarpatských sadů a do obchodní sítě
dodává jablečný mošt s osvědčením „Produkt
ekologického zemědělství“. Do provozu byla
uvedena na podzim 2000 a dnes zpracovává
ročně okolo 200 tun jablek na asi 130 tisíc litrů
jablečné šťávy.
V sadu za moštárnou udržuje pozemkový spolek
starou roubenou sušárnu ovoce. I ta nyní slouží
pro zpracování produkce pro domácí potřebu
drobných pěstitelů z okolí.
Pozemkový spolek úzce spolupracuje s okolními
sadaři. Pomáhá jim zachovat jejich sady
a převést je na podmínky certifikovaného
ekologického zemědělství. Nejviditelnější
známkou této spolupráce jsou právě čím dál
oblíbenější Hostětínské mošty.

foto Luboš Tichý, Bohumil Jagoš, Jan Moravec

19

Malý slovníček

Kdo je kdo, co je co

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Největší nezisková nevládní organizace v ČR,
zabývající se ochranou přírody a krajiny. Byla
založena v roce 1979, dnes má více než 9000
členů v téměř 400 základních organizacích.
Zabývá se širokým spektrem činností od
praktické ochrany přírody přes ekologickou
výchovu a osvětu až po práci s dětmi a mládeží.
ČSOP vykonává funkci Národního
pozemkového spolku, zastřešuje a koordinuje
hnutí pozemkových spolků v České republice.

Pozemkový spolek Nezisková organizace,
zabývající se ochranou přírodního a kulturního
dědictví na základě dlouhodobých práv
(vlastnictví, nájem, věcné břemeno) k zájmovým
pozemkům či objektům. Pozemkový spolek
v našem právním pojetí není samostatnou
právnickou osobou, ale funkcí, kterou vykonává
subjekt neziskového sektoru.

Místo pro přírodu Jeden z národních
programů Českého svazu ochránců přírody.
Jeho cílem je podpora vzniku a činnosti
pozemkových spolků v České republice.
Program byl vyhlášen v roce 1998 a je otevřený
všem neziskovým organizacím zabývajícím se
ochranou přírodního a kulturního dědictví.
Za jedenáct let jeho existence bylo v rámci
programu podpořeno částkou více jak
12 milionů korun 304 realizovaných projektů
na vznik či rozvoj pozemkového spolku.
Součástí programu je též stejnojmenná veřejná
sbírka, vyhlášená roku 2003. Výtěžek sbírky,
který za 6 let jejího trvání dělá již více jak
7 miliónů korun, je využíván k výkupu
ohrožených přírodně cenných pozemků
20 malý slovníček

či pozemků vhodných k návratu přírody.
Vlastníkem takto vykoupených pozemků je
Ústřední výkonná rada ČSOP, o lokality pečují
jednotlivé pozemkové spolky. Ke konci roku
2009 bylo vykoupeno téměř 70 hektarů
pozemků na 19 lokalitách po celé České
republice – mimo jiné v této publikaci uvedená
Střelenská louka, Ščúrnica a Milská stráň.
Bližší informace o kampani lze nalézt na
www.mistoproprirodu.cz.

Rada Národního pozemkového spolku
Výkonný orgán hnutí pozemkových spolků,
složený ze zástupců akreditovaných
pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady
ČSOP, Ministerstva životního prostředí a dalších
spolupracujících organizací (v současné době
Lesy České republiky, s. p., Nadace Partnerství,
Národní památkový ústav). Členy rady z řad
akreditovaných pozemkových spolků volí na
3 roky zástupci pozemkových spolků.
Rada provádí akreditaci pozemkových spolků,
metodickou pomoc pozemkovým spolkům, řeší
spory mezi pozemkovými spolky či stížnosti na
jejich činnost, koordinuje hnutí pozemkových
spolků u nás a je poradním orgánem Ústřední
výkonné rady ČSOP ve věcech finanční podpory
pozemkových spolků.

Akreditace pozemkového spolku Pojem
pozemkového spolku není v našem právním
řádu nijak definován – pozemkovým spolkem
se tedy může prohlásit kdokoliv. Aby nedošlo
ke znevážení tohoto označení a oslabení
důvěryhodnosti pozemkových spolků vůči
veřejnosti, byla zavedena akreditace
pozemkových spolků.

Etický kodex
pozemkových spolků
Preambule: Pozemkový spolek (PS) dbá na
zachování dobrého jména spolkové
ochrany přírodního a kulturního dědictví
(hnutí pozemkových spolků)
1.	PS má jasný účel a cíle
2.	PS pracuje vždy tak, aby přinášel
		 prospěch v prvé řadě zájmům veřejným.
3.	PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu
s jejich dostatečnou znalostí
a vědomím rozsahu nutné péče o ně
4.	PS se zodpovědně a trvale stará
o nemovitosti ve své péči, pro případ
svého zániku či neschopnosti péči
řádně zabezpečit má zajištěno převzetí
svých závazků jiným PS
5.	PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i „manuálních“)
pro realizaci svých cílů
6.	PS přistupuje korektně ke všem
svým partnerům
7.	PS dodržuje veškeré příslušné právní
normy, je si vědom právních důsledků
svých činů
8.	PS zajišťuje své financování etickým
a zodpovědným způsobem
9.	Hospodaření PS je transparentní
10.	PS spolupracuje s ostatními PS
a Národním pozemkovým spolkem

foto Bohumil Jagoš, Otakar PražákX

Akreditovaným pozemkovým spolkem se
může stát jakékoliv občanské sdružení či
obecně prospěšná společnost, které pečují
o přírodní či kulturní dědictví naší vlasti na
základě držení dlouhodobých práv (vlastnictví,
pronájem, věcné břemeno) k hodnotným
lokalitám či objektům.
Zájemce o akreditaci předloží Radě Národního
pozemkového spolku doklady o právních
vztazích k pozemkům či objektům a své cíle
a plány do budoucnosti. Na základě těchto
dokladů a osobní návštěvy pozemkového
spolku pak Rada Národního pozemkového
spolku žádost posoudí a akreditaci udělí
(nebo neudělí).
Akreditace pozemkového spolku je pro všechny
jeho partnery (vlastníky, úřady, spolupracující
organizace) zárukou, že daný pozemkový spolek
není nějakým „tunelem na pozemky“. Dokládá,
že jde o důvěryhodnou organizaci, která se
zavázala dodržovat Etický kodex pozemkových
spolků a jejíž činnost je kontrolována Radou
Národního pozemkového spolku.
Akreditace platí jeden rok a je pravidelně
prodlužována na základě zprávy o činnosti
a hospodaření daného pozemkového spolku.
Má-li Rada jakékoli pochybnosti o činnosti PS,
může být akreditace pozastavena. V případě,
že se pozemkový spolek prohřeší proti
deklarovaným zásadám, hrubě zanedbá,
či dokonce úmyslně poškodí spravované
lokality a objekty, je mu akreditace odebrána.
Aktuální seznam akreditovaných
pozemkových spolků naleznete na
http://pozemkovespolky.csop.cz.
21

Na koho
se Obrátit ...
n J
ste vlastník cenných pozemků a hledáte
partnera, který vám pomůže a poradí s jejich
údržbou?
n 
Vlastníte přírodně zajímavé území, o které
se nemůžete starat, a chtěli byste ho
nějakému pozemkovému spolku darovat?
n 
Chcete mít jistotu, že váš pozemek či objekt
po vaší smrti někdo nezastaví, nevykácí,
radikálně nepřestaví...?
n 
Hledáte jako úředník státní ochrany přírody
vhodného partnera pro komunikaci s místní
komunitou?
n 
Chcete se aktivně zapojit do péče
o cenná území a objekty ve svém okolí?
n 
Chcete finančně podpořit činnost
pozemkového spolku ve vašem regionu?
ê
Obraťte se na nejbližší akreditovaný
pozemkový spolek, jejichž aktuální adresář
naleznete na http://pozemkovespolky.csop.cz.
Kontakt na nejbližší pozemkový spolek:

Český svaz
ochránců přírody
n V
áháte, jestli právě pro vás je pozemkový
spolek tím nejlepším partnerem?
n 
Chcete mít jistotu, že organizace, která vám
nabízí spolupráci, je skutečně akreditovaným
pozemkovým spolkem?
n 
Chcete u vás založit pozemkový spolek?
n 
Chcete finančně podpořit program
pozemkových spolků či výkupy ohrožených
lokalit?
n 
Zajímají vás obecné informace o programu
pozemkových spolků, jejich historii či
o pozemkových spolcích v zahraničí?
n 
Máte zájem zúčastnit se setkání
pozemkových spolků?
n 
Setkali jste se s pozemkovým spolkem,
který porušuje etický kodex?
n 
Máte podezření, že se za pozemkový spolek
vydává někdo, kdo poškozuje dobré jméno
hnutí?
ê
Kontaktujte Kancelář ÚVR ČSOP
(koordinátora pozemkových spolků)
Michelská 5
140 00 Praha 4 Michle
tel.: 222 516 115
e-mail: pozemkovespolky@csop.cz

ČSOP realizuje a koordinuje na celostátní
úrovni i mnoho dalších programů.
Mimo jiné to jsou:

Ochrana biodiverzity – programy na ochranu
ohrožených živočichů, rostlin a biotopů – mimo
jiné lesních mravenců, čmeláků, dravců a sov,
netopýrů, orchidejí, vzácných dřevin, květnatých
luk či mokřadů.
Národní síť stanic pro handicapované
živočichy – záchranné stanice zaměřené na
péči o zraněné volně žijící živočichy.

Ekocentra ČSOP – střediska, která informují
širokou veřejnost o problematice životního
prostředí a jeho ochrany, pořádají osvětové akce
a vydávají množství zajímavých materiálů.
Oddíly Mladých ochránců přírody – přes 3000
dětí ve více než 100 oddílech s bohatým
celoročním programem.

Soutěže – pořádání celostátních
přírodovědných soutěží Zelená stezka – Zlatý list
(pro dětské kolektivy) a Ekologická olympiáda
(pro středoškoláky).
Ukliďme svět! – mezinárodní akce, při níž
na 6000 dobrovolníků každoročně uklízí okolí
svého bydliště.
Zachraňme studánky – akce pro širokou
veřejnost snažící se probudit zájem o zanikající
zdroje vody v krajině.

foto Miroslav Janík, Jan Moravec,
Vlastislav Vlačiha

Generální partner
Českého svazu ochránců přírody
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Pomozte nám...
vykoupit přírodně cenné
a ohrožené lokality.
Pomozte nám i vy
zachovat
místo Pro Přírodu.
Přispějte, prosím,
na konto sbírky

9999922/0800.
Pozemkové sPolky
zachraňují ohrožené
přírodní lokality
a navracejí přírodu
do míst, odkud byla
v minulosti vytlačena.
Cílem kampaně
„místo pro přírodu“ je
takováto místa vykupovat
a trvale o ně pečovat.
Bližší informaCe
naleznete na
www.mistoproprirodu.cz.

