Realizované projekty 2003

Rozvojové projekty:
Projekt: 320103 - Převzetí uživatelských práv v NPR Čertoryje
ZO ČSOP Bílé Karpaty

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
64000,projektu:

Uzavření 17 nových nájemních smluv na pozemky v NPR Čertoryje (8,11 ha), upřesnění údajů o
vlastnících a předjednání nájmů u dalších pozemků této lokality, uspořádání 15 exkursí v NPR
Čertoryje a 2 besed s vlastníky. Mimo vlastní projekt pokračování v managementu a vědeckém
výzkumu NPR Čertoryje.

Projekt: 320203 - Rozvoj pozemkového spolku "Zelené údolí u Doubrav"
ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav

Podpořeno: 17000,-

Celková hodnota
17000,projektu:

Jednání s majiteli pozemků v PP Uhliska na Uherskohradišťsku – prozatím bez konkrétního
výsledku.

Projekt: 320503 - Rozvoj pozemkového spolku JJHS
Jizersko-ještědský horský spolek

Podpořeno: 21000,-

Celková hodnota
32850,projektu:

Uzavření smlouvy o dlouhodobé péči o komplex mokřadů a vlhkých luk v Horním Polubném (1,76
ha), vypracování inventarizačního botanického průzkumu mokrých luk v Horním Polubném a Bílém
Potoce pod Smrkem (Mgr. Richard Višňák, Ph.D).

Projekt: 320603 - Rozvojový projekt Pozemkového spolku Milý
ZO ČSOP Launensia

Podpořeno: 25000,-

Celková hodnota
25450,projektu:

Rozšíření působnosti pozemkového spolku na lokality Radouň (0,92 ha – nájemní smlouva před
podpisem) a Chrášťany (případný nájem v jednání) v Českém středohoří, vydání propagační
brožury. Nad rámec projektu pokračovala péče o dalších 6 lokalit pozemkového spolku.

Projekt: 321003 - Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka
ZO ČSOP Vlašim

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
60000,projektu:

Výkup 4 pozemků v Jinošovském údolí (5,76 ha), pronájem 3 pozemků v navrhované PP Na Kačíně
(2,03 ha), příprava výkupu 14 pozemků (4,09 ha) v I. zóně CHKO Blaník, získání souhlasu
s obhospodařováním na další 3 pozemky (0,45 ha) v PR Údolí potoka u Dolské myslivny,
identifikace vlastníků, jednání s vlastníky a průzkumné aktivity na dalších lokalitách v širší oblasti
Podblanicka. Nad rámec projektu management lokalit a obnovy alejí v krajině.

Projekt: 321103 - Převzetí uživatelských práv k loukám U facky
ZO ČSOP Břeclav

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
60000,projektu:

Pronájem luk "U facky" na Břeclavsku (6 pozemků – 12.34 ha), shromáždění podkladů k pronájmu
dalších pozemků v údolí řeky Dyje. Nad rámec projektu management 7 lokalit na Břeclavsku a
prezentace činnosti pozemkového spolku na semináři Unie pro řeku Moravu.

Projekt: 321303 - Pozemkový spolek pro zachování přírodních hodnot Uheraskohradišťska
ZO ČSOP Scilla Vlčnov

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
95000,projektu:

Pronájem 95 parcel (7.37 ha) v PR Vrchové – Chráště, 18 parcel (6,17 ha) v PP Terasy, 39 parcel
(2,53 ha) v PR Rovná hora a 2 parcely (0,18 ha) v PR Kovářův žleb. Výkup dvou pozemků
v PRKovářův žleb (0,11 ha) a pozemků na realizaci ÚSES a revitalizací (celkem 1,12 ha).

Projekt: 321403 - Zajištění sbírky na výkup karpatského jedlobukového lesa
ZO ČSOP Kosenka

Podpořeno: 90000,-

Celková hodnota
162430,projektu:

Kampaň k získání prostředků na výkup ohroženého jedlobukového lesa v Bílých Karpatech (4,2 ha)
jako součást celostátní sbírky „Místo pro přírodu“ (tisk materiálů, medializace, vytvoření webových
stránek, pořádání benefičních akcí).

Projekt: 321503 - Rozvoj Pozemkového spolku Podbeskydí
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
287320,projektu:

Uzavření čtyř nových smluv o spolupráci (další část louky Na Skurečné, 2 sady starých krajových
odrůd ovoce, památná lípa) o celkové výměře 3,98 ha, vypracování projektů na vybudování tůní pro
obojživelníky a na vybudování chodníku v lesoparku „Pod lékárnou“, propagace v místním tisku,
vydání informačního letáku. Nad rámec projektu péče o lokality, péče o drobnou církevní
architekturu (jedna nová nájemní smlouva).

Projekt: 321603 - Pokračování realizace ÚSES v okolí Studénky
ZO ČSOP Studénka

Podpořeno: 20000,-

Celková hodnota
26000,projektu:

Uzavření 1 nájemní smlouvy na pozemek vhodný k zalesnění (0,36 ha), předjednány další nájemní
smlouvy na pozemky budoucích biokoridorů.

Projekt: 321703 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2003
EC Meluzína RCAB

Podpořeno: 70000,-

Celková hodnota
742000,projektu:

Vytvoření digitálního fotoarchivu pro potřeby propagace PS i NPS, navázání nových kontaktů na
úřadech po zániku okresních úřadů a zpracování metodického materiálu na toto téma, vytvoření
webové prezentace. Nad rámec projektu management více jak 10 lokalit v Podkrušnohoří .

Projekt: 321803 - Rozvojový projekt pro Pozemkový spolek Sagittaria
Sagittaria - Sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
85500,-,
projektu:

Uzavření 8 nájemních smluv v PR Plané loučky a Malý Kosíř (celkem 6,88 ha), předjednání dalších
nájemních smluv na hodnotné lokality Olomoucka, jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a se Správou CHKO Litovelské Pomoraví, propagace pozemkového spolku na
Ekoogických dnech v Olomouci, příprava plánů péče na lokality v péči PS. Nad rámec projektu
management pronajatých lokalit a osazení informačního panelu v PP Za mlýnem.

Projekt: 321903 - Rozvoj Pozemkového spolku Prostějovsko
RS ČSOP IRIS Prostějov

Podpořeno: 30000,-

Celková hodnota
50440,projektu:

Pronájem 7 pozemků lučního charakteru na Prostějovsku (4,85 ha), vydání 3 druhů propagačních
samolepek. Nad rámec projektu management všech lokalit pozemkového spolku.

Projekt: 322203 - Rozvoj a stabilizace Pozemkového spolku Domov
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Podpořeno: 55000,-

Celková hodnota
56360,projektu:

Pronájem jednoho pozemku (0,41 ha – nivní loučka), uzavření jedné dobrovolné dohody o údržbě a
obnově bývalé úvozové cesty (výsadby zeleně), geodetické zaměření tří pozemků v péči PS,
propagace činnosti PS v časopise Poodří, vytvoření webové prezentace PS.

Projekt: 322403 - Pozemkový spolek ČSOP Velkopopovicko
ZO ČSOP Velké Popovice

Podpořeno: 50000,-

Celková hodnota
56180,projektu:

Rozšíření působnosti na novou lokalitu (mokřadní louky v údolí Petříkovského potoka – nájem 1
pozemku o 0,22 ha a ústní dohoda na další pozemek o 0,1 ha), ústní dohody na další dva pozemky
o výměře 0,34 ha, propagace pozemkového spolku (místní tisk, vývěska, místní výstavy, soutěž
„Občanská volba“. Nad rámec projektu management pronajatých pozemkpů.

Projekt: 322503 - Příroda na kraji města III
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
582000,projektu:

Obnovení nájemních smluv na PP kavky a VKP Růženin lom (celkem 9,28 ha) a předjednání
případného výkupu, uspořádání dnů otevřených dveří na lokalitách, vydání informačního materiálu,
příprava instalace geologického profilu Brněnska. Nad rámec projektu pravidelný provoz výukových
tras a management lokalit.

Projekt: 322603 - Optimalizace hranic ZCHÚ Pitkovická stráň
ZO ČSOP Botič - Rokytka

Podpořeno: 25000,-

Celková hodnota
139600,projektu:

Geodetické zaměření území sousedící s PP Pitkovická stráň, rozdělení pozemku a kroky k připojení
cenné části pozemku k PP. Nad rámec projektu management a nové ohrazení lokality.

Projekt: 322803 - Pozemkový spolek PermaLot - propagace činnosti
PermaLot, o.s.

Podpořeno: 40000,-

Celková hodnota
155600,projektu:

Vytvoření informačních panelů u pozemků ve vlastnictví PS, propagace pozemkového spolku
(vydání Zpravodaje, besedy, prezentace na Ekologických dnech v Olomouci), příprava projektu
revitalizace některých ploch ve vlastnictví pozemkového spolku. Nad rámec projektu přípravy
výstavby experimentálního ekodomku „Fazolka“.

Projekt: 322903 - Rozvojový program Pozemkového spolku Radnice v roce 2003
ZO ČSOP Radnice

Podpořeno: 40000,-

Celková hodnota
54740,projektu:

Identifikace vlastníků cenných lokalit na radnicku a jednání s nimi (zatím bez konkrétního výsledku),
vytipovávání nových lokalit, propagace PS v časopise Mikroregion Radnicko. Nad rámce projektu byl
prováděn management všech zájmových lokalit a nové označení PP Bašta.

Projekt: 323003 - Rozvoj a propagace Pozemkového spolku Olešenka
ZO ČSOP Jaroměř

Podpořeno: 40000,-

Celková hodnota
40000,projektu:

Uzavření nájemní smlouvy na novou lokalitu Pod Polomkou (botanicky cenná vlhká louka –0,84 ha),
obnovení nájemních a výpůjčních smluv na 9 pozemků (3,9 ha) v povodí Olešenky, vydání publikace
Mokřadní louky na severu Orlického podhůří.

Pilotní projekty:
Projekt: 320403 - Informační centrum a naučná stezka NPP Komorní hůrka
ZO ČSOP Františkovy Lázně

Podpořeno: 45000,-

Celková hodnota
172960,projektu:

Založení a následná akreditace Pozemkového spolku Vulkán (pronájem 6 pozemků o celkové
výměře 2,64 ha v NPP Komorní hůrka a jejím ochranném pásmu a přilehlého objektu), vydání dvou
pohlednic, plakátu a informační brožury o lokalitě, obnova naučné stezky (3 informační panely),
zřízení a provoz informačního centra pro veřejnost s malou geologickou expozicí.

Projekt: 320703 - Pozemkový spolek Modrý dům
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Podpořeno: 33000,-

Celková hodnota
57000,projektu:

Jednání s vlastníky o možnostech pronájmů několika lokalit – veskrze podmáčených luk - v okolí
Kosteleckých Horek (Choceňsko). Nad rámec projektu jednáno i o pronájmu několika prvků lidové
architektury (roubené špýchary).

Projekt: 320803 - Založení Pozemkového spolku Hasina
ZO ČSOP Hasina Louny

Podpořeno: 16000,-

Celková hodnota
22720,projektu:

Založení Pozemkového spolku Hasina (pronájem 19 pozemků v PP Údolí Hasiny u Lipence o
celkové výměře 4,9 ha, jednání s vlastníky dalších tří lokalit v okolí Loun), uzavření dohody
s Klubem českých turistů o údržbě naučné stezky v údolí Hasiny. Nad rámec projektu údržba všech
čtyř lokalit.

Projekt: 320903 - Pozemkový spolek Polabí
ZO ČSOP Sluníčko

Podpořeno: 50000,-

Celková hodnota
50000,projektu:

Založení Pozemkového spolku Polabí (pronájem jednoho pozemku – 4,5 ha - v oblasti navrhované
ptačí oblasti Rožďalovické rybníky). Další čtyři pozemky (6,39 ha) v této lokalitě získal do vlastnictví
jeden z členů pozemkového spolku.

Projekt: 321203 - Pilotní projekt Pozemkového spolku Císařského lesa
ZO ČSOP Kladská

Podpořeno: 8000,-

Celková hodnota
8000,projektu:

Založení a následná akreditace Pozemkového spolku Slavkovského lesa (pronájem NPP Úpolínová
louka – 1 pozemek o výměře 17,77 ha), příprava podkladů k pronájmu dalších pěti lokalit. Nad
rámec projektu údržba 3 lokalit (sečení, odstranění náletových dřevin, pastva ovcí).

Projekt: 322003 - Založení pozemkového spolku
O.s. Mladá

Podpořeno: 40000,-

Celková hodnota
41490,projektu:

Vytvoření pozemkového spolku Mladá (pronájem 3 pozemků o celkové výměře 91,83 ha a
vypracování plánů jejich managementu) v oblasti bývalého vojenského újezdu Milovice – Mladá, tisk
propagačního letáku.

Projekt: 322103 - Příprava Pozemkového spolku Urgatina
ZO ČSOP Salamandr

Podpořeno: 30000,-

Celková hodnota
30000,projektu:

Vytvoření a následná akreditace pozemkového spolku Sihla (pronájem 8 pozemků o celkové výměře
3,84 ha k založení genofondového sadu ovocných dřevin u Velkých Karlovic), příprava podkladů pro
další nájmy. Nad rámec projektu založení genofondového sadu.

Projekt: 323103 - Lesní pozemkový spolek
Společnost přátel přírody

Podpořeno: 60000,-

Celková hodnota
190000,projektu:

Vytvoření a následná akreditace pozemkového spolku Společnosti přátel přírody (vlastnictví 6
pozemků – 2 ha – a nájem 4 pozemků – 7,06 ha), zaměřeného na přirozené obhospodařování lesů
v oblasti Jablonecka a Liberecka. Nad rámec projektu na pozemcích prováděny výsadby a opatření
k jejich ochraně.

Projekt: 323203 - Pilotní projekt Spolku pro ochranu přírody Krušných hor
ZO ČSOP Teplice

Podpořeno: 15000,-

Celková hodnota
15000,projektu:

Snahy o vytvoření pozemkového spolku v oblasti přírodního parku Východní krušné hory (jednání
s vlastníky, s představiteli státní správy i s partnery ze Saska) zatím bez konkrétních výsledků.

Nerealizované projekty:
Projekt: 320303 – Příprava Pozemkového spolku Šipín
ZO ČSOP Biota
Vytvoření pozemkového spolku v oblasti Úterského potoka (severní Plzeňsko)

