REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2005
Podáno 31 projektů.
Podpořeno 28 projektů částkou 1.026.362,00 Kč.
Nerealizován 1 projekt doporučený k podpoře.
Rozvojové projekty:
Projekt: 320105 – Pozemkový spolek Čertoryje
ZO ČSOP Bílé Karpaty
Podpořeno: 37.000,Uzavření nových nájemních smluv na 13,7 ha v NPR Čertoryje a výpůjčních smluv na 161,19 ha
v NPR Čertoryje, Zahrady pod Hájem, Jazevčí a Porážky, uspořádání 17 odborných exkursí
v NPR Čertoryje (účast celkem cca 500 lidí), instalování informačního panelu v NPR Zahrady
pod Hájem, spolupráce na řešení projektu „Monitoring druhově bohatých luk v NPR Čertoryje.
Projekt: 320205 – Rozvoj Pozemkového spolku Hasina
ZO ČSOP Hasina Louny
Podpořeno: 20.000,Pronájem dalších 0,46 ha pozemků v PP Údolí Hasiny u Lipence, dohledávání dalších vlastníků
a jednání s nimi, fotodokumentaci zájmových lokalit a činnosti PS.
Projekt: 320305 – Křemelka – Pod Čihadlem
ZO ČSOP Sázava
Podpořeno: 6.362,Přípravy výkupu lokality v nivě Sázavy (zatím nedotaženo do konce).
Projekt: 320405 – Vstupní poutač Komorní hůrka
ZO ČSOP Františkovy Lázně
Podpořeno: 15.000,Vytvoření vstupní informační tabule na lokalitu NPP Komorní hůrka, provoz informačního
centra na Komorní hůrce (4240 návštěvníků), příprava výkupu Šneckého rybníka ve Smrčinách
(prozatím nedotaženo do konce)
Projekt: 320505 – Jindřišské údolí
o.s. Hamerský potok
Podpořeno: 30.000,Zajištění výkupu 9,57 ha pozemků v Jindřišském údolí, zpracování lapideptorologické studie
tohoto území vypracování biologického hodnocení spojeného s plánem managenentu. Nad rámec
projektu byla realizována obnova naučné stezky v lokalitě a uskutečněna přednáška o její
přírodovědné hodnotě.
Projekt: 320605 – Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2005
EC Meluzína RCAB
Podpořeno: 40.000,Uzavření nových dobrovolných dohod s vlastníky na 7,6 ha a nájemní smlouvy na lokalitu Peklo
(4,4 ha), zkoušení nových způsobů komunikace s vlastníky, uspořádání tří mezinárodních
seminářů (účast celkem 123 osob), pokračování v inventarizaci VKP na Ostrovsku a
Karlovarsku.
Projekt: 320805 – Pokračování realizace ÚSES v okolí Studánky
ZO ČSOP Studénka
Podpořeno: 25.000,Zajištění převzetí vlastnických práv k 5,5 ha pozemků v míctech budoucích biokoridorů v okolí
Studénky, seznamování veřejnosti s činností pozemkového spolku (výstava), fotodokumentace
činnosti PS a jeho zájmových lokalit.

Projekt: 320905 – Rozvoj Pozemkového spolku Střední Poohří
ZO ČSOP Oharka
Podpořeno: 30.000,Neúspěšné jednání o pronájmu pozemku, vydání dvou tiskovin o Botanické zahradě
v Dalovicích (zájmová lokalita PS) v nákladu po 250 ks.
Projekt: 321005 – Příroda na kraji města V
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Podpořeno: 38.000,Prodloužení nájemních smluv na lokality Hády a Růženin lom (celkem 35,02 ha), instalace
informačního panelu o geologii území, realizace dvou dnů otevřených dveří a řady exkursí pro
různé zájmové skupiny (celkem účast cca 900 lidí).
Projekt: 321205 – Rozvoj Pozemkového spolku Veronica
Nadace Veronica
Podpořeno: 32.000,Zajištění výkupu 0,08 ha (a předjednání výkupu dalších 0,51 ha) v PR Černovický hájek,
uspořádání exkurse na lokalitu (25 účastníků), nad rámec projektu vydání sady pohlednic
Černovického hájku.
Projekt: 321505 – Propagace problematiky pozemkových spolků na Bouzovsku a zalesňování
o.s. PermaLot
Podpořeno: 25.000,Publikování textů o činnosti pozemkového spolku i programu pozemkových spolků obecně
v Bouzovském věstníku (příspěvek na vydání – náklad 500 ks), posouzení vhodnosti zalesnění
jednoho z pozemků ve vlastnictví PS.
Projekt: 321605 – Rozvojový program Pozemkového spolku Radnice v roce 2005
ZO ČSOP Radnice
Podpořeno: 60.000,Jednání s vlastníky o výkupech a pronájmech (cca 3 ha – dosud neukončeny), vydání
informačního letáku o činnosti PS (náklad 300 ks), instalace informačního panelu o činnosti
pozemkového spolku v Ekocentru Radnice, propagace činnosti PS při akcích v ekocentru
(celkem asi 700 účastníků).
Projekt: 321805 – Rozvojový program pro Pozemkový spolek Sagittaria
o.s. Sagittaria
Podpořeno: 55.000,Projednání převzetí péče o několik desítek pozemků s různými vlastníky – uzavření výpůjčních
smluv na 65,48 ha, nájemních smluv na 43,61 ha a získání souhlasu s užíváním pozemků na 0,14
ha, propagace činnosti PS (Ekojarmark Olomouc, přednáška o PS, výstava fotografií), jednání o
zajištění financování managementu, aktualizace webových stránek.
Projekt: 321905 – Rozvoj PS Podbeskydí v r. 2005
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
Podpořeno: 40.000,Uzavření písemných dobrovolných dohod o spolupráci na ochraně lokalit na 8,9 ha pozemků
v k.ú. Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem (mokřady, sad), vypracování botanických hodnocení
dvou zájmových lokalit, propagování činnosti PS na setkání členů a příznivců ČSOP
v Kunčicích.
Projekt: 322005 – Rozvoj Pozemkového spolku Domov v roce 2005
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Podpořeno: 12.000,Uzavření smlouvy o bezúplatném užívání na lokalitu Rybník v Blahutovicích (0,76 ha) a
smlouvy o spolupráci na lokality Zahrada v Příboře (1,47 ha), další část Blahutovické pískovny
(1,53 ha) a na památný tis v Rybím, propagace činnosti pozemkového spolku prostřednictvím
článků v místním zpravodaji a v časopise Poohří.

Projekt: 322105 – Příprava a realizace výkupu pozemků do vlastnictví ČSOP
RS ČSOP Iris Prostějov
Podpořeno: 40.000,Jednání o výkupu tří lokalit na Prostějovsku – jednom případě úspěšné (0,63 ha), pronájem
pozemků na dvou lokalitách v obci Dzbel (1,38 ha).
Projekt: 322205 – Rozvoj Pozemkového spolku Kosenka pro přírodu, krajinu a památky
Valašskoklobucka
ZO ČSOP KOSENKA
Podpořeno: 60.000,Příprava výkupu dalších pozemků na Ščúrnici (během roku 2005 realizován výkup 3,64 ha,
následně v lednu 2006 dalších 2,8 ha), pronájem 1,8 ha v PR Bílé Potoky, dohoda o spolupráci
na revitalizaci sadů (12 ha), vydání informačního letáku o Ščúrnici v Angličtině, Němečině a
Francouzštině (v celkovém nákladu cca 100 ks – tištěno individuálně), setkání „Volnosť hoře“
(účast 70 lidí) a 5 exkursí na lokality v péči pozemkového spolku (celkem cca 100 lidí),
spolupráce se středními a vysokými školami (vedení seminárních a diplomových prací).
Projekt: 322305 – Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku
ZO ČSOP JARO Jaroměř
Podpořeno: 53.000,Uzavření 5 výpůjčních smluv (6,56 ha), řešení nejasných vlastnických vztahů (dodatečné
projednání dědictví, žádost o rozklad, neznámé bydliště vlastníka), instalace informačních panelů
na 3 zájmových lokalitách.
Projekt: 322505 – Pozemkový spolek SPP 2005
o.s. Sdružení přátel přírody
Podpořeno: 58.000,Zajištění získání vlastnicjých práv (dar, výkup, dražba) celkem 16 ha v širším regionu Liberecka
(3 lokality), pronájmu pozemku (0,1 ha) v lokalitě Fojtka a uzavření smlouvy o spolupráci na 10
ha s největším soukromým vlastníkem lesa ve vrcholové části Jizerských hor, získání sponzora
na péči o pozemek v Jablonném, uspořádání 2 terénních exkursí (účast celkem 70 lidí).
Projekt: 322605 – PS ČSOP Velkopopovicko
ZO ČSOP Velké Popovice
Projekt nerealizován !!

Podpořeno: 0,-

Projekt: 322705 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku Milý
ZO ČSOP Launensia
Podpořeno: 24.000,Uzavření nových nájemních smluv (1,54 ha) na lokalitách Louky pod Hrádkem a Vědlice,
jednání s dalšími vlastníky, jednání o spolupráci s krajskými úřady Ústeckého a Středočeského
kraje, AOPK, MÚ v Kralovicích, Litoměřicích a Žatci a Správou CHKO České středohoří.
Projekt: 322805 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku Polabí
ZO ČSOP Polabí
Podpořeno: 50.000,Převzetí práv k lokalitě Pozorovatelna v bývalém VVP Mladá (75,8 ha nájem, 63,46 ha pověření
k údržbě) a jednání o možnostech její ochrany (MŽP, AOPK, SOP, správa CHKO Kokořínsko,
MÚ Lysá nad Labem a Milovice). Příprava podkladů pro PPK (studie výřez náletů a kosení
ruderalizovaných ploch na lokalitě).
Projekt: 322905 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka
ZO ČSOP Vlašim
Podpořeno: 60.000,Uzavření 3 nových nájemních smluv (1,34 ha – lokality Jinošovské údolí, na Pramenech),
získání souhlasů 5 vlastníků k obhospodařování zájmových lokali na Podblanicku (0,88 ha),
zajištění výkupů 2,52 ha v lokalitách Na Pramenech, Jinošovské údolí a kupsova skála, osazení
dvou informačních panelů na lokalitách pozemkového spolku.

Projekt: 323005 – ZCHÚ Rohožník a okolí
ZO ČSOP Botič - Rokytka
Podpořeno: 36.000,Dohledání vlastnických vztahů v PP Rohožník a jeho bezprostředním okolí, vypracování
znaleckého posudku na vytipované pozemky, zpracování podrobné studie o této lokalitě
(historické souvislosti, přírodovědný význam, možnosti ochrany, rizika…).
Projekt: 323105 – Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka
ZO ČSOP Armillaria
Podpořeno: 45.000,Příprava výkupu lokality Opičák (zatím neukončeno), jednání o možnostech uvalení věcného
břemena na vybrané pozemky, vydání série 10 propagačních samolepek (náklad á 500 ks) a
pohlednice Veseckého údolí (náklad 3000 ks), propagace činnosti pozemkových spolků a
kampaně „Místo pro přírodu“ na veřejných akcích v Liberci (na 9 hlavních akcích návštěvnost
dohromady cca 12000 lidí).
Pilotní projekty:
Projekt: 320705 – Střípky Krajiny - Jihlavsko
ZO ČSOP Jihlava
Podpořeno: 30.000,Aktivity směřující k založení pozemkového spolku (dohledání vlastníků a jednání s nimi o
možném pronájmu či výkupu – zatím neúspěšné), vypracování biologických hodnocení na 3
zájmové lokality (2 lokality faunistické, 1lokalita botanické)
Projekt: 321105 – Založení pozemkového spolku Český ráj
ZO ČSOP Křižánky
Podpořeno: 35.000,Založení pozemkového spolku - zajištění geometrického oddělení a výkupu pozemku u rybníku
Věžák (0,03 ha), pronájem 2 pozemků na přechodně chráněné ploše u Horního Lochkova (0,41
ha) a předjednání dalších nájmů.
Projekt: 321405 – Bečovská botanická
ZO ČSOP Berkut
Podpořeno: 40.000,Zajištění výkupu pozemku v bývalé botanické zahradě Teplá (1,67 ha), akreditace pozemkového
spolku, zpracování studie na obnovu arboreta, uspořádání tří návštěvnických dnů na lokalitě
(účast celkem 395 lidí), prezentace projektu a činnosti PS v zahradnictví v Teplé a zřízení trvalé
výstavy k problematice na zámku v Bečově.
Projekt: 322405 – Péče o Zázmoníky – příprava a založení pozemkového spolku
o.s. Sdružení pro venkov
Podpořeno: 30.000,Jednání s vlastníky lokality Zázmonníky s cílem získat práva k pozemkům a založit pozemkový
spolek. Byly předjednány výkupy 0,65 ha (6 pozemků) a nájem 0,48 ha (4 pozemky) – smlouvy
budou podepsány začátkem roku 2006.

