REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2004

Podáno 33 projektů
Realizováno 29 projektů
Projekty podpořeny částkou 1.151.300,00 Kč
Celková hodnota realizovaných projektů: 3.163.506,50 Kč
Rozvojové projekty:
Projekt: 320104 - Votočnice
Celková hodnota
77.986,projektu:
Administrativní zajištění převzetí vlastnických práv (dar) lokality Votočnice (3,85 ha, k.ú. Černé
Budy, jedna z posledních neurbanizovaných nivních luk v okolí města Sázava), označení lokality
informačními tabulemi a propagace v místním tisku. S vlastníky navazujících pozemků v k.ú.
Radvance řešení zachování funkčnosti biokoridoru řeky Sázavy.
ZO ČSOP Sázava

Podpořeno: 53.000,-

Projekt: 320204 - Provoz informačního centra a rozšíření naučné stezky
Celková hodnota
ZO ČSOP Františkovy Lázně
Podpořeno: 28.000,254.000,projektu:
Provoz informačního centra pro návštěvníky NPP Komorní hůrka (centrem prošlo během sezóny
2410 návštěvníků), doplnění naučné stezky Komorní hůrka o informační tabuli věnovanou
botanice území.

Projekt: 320404 - Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka
Celková hodnota
ZO ČSOP Vlašim
Podpořeno: 58.000,58.000,projektu:
Zajištění péče o Jinošovské údolí (k.ú. Vlašim – uzavření dohod o obhospodařování na 3,4 ha
mokřadních luk, administrativní zajištění výkupu 1,1 ha mokřadních luk a olšin z prostředků
veřejné sbírky Místo pro přírodu, jednání s majiteli dalších pozemků), administrativní zajištění
výkupu 4 ha vlhkých luk („Býkovické louky“) v k.ú. Býkovice v I. zóně CHKO Blaník, řešení
majetkových nejasností (chyby v dědickém řízení) v PR Podlesí, pokračování jednání s vlastníky
PR Údolí potoka u Dolské myslivny, navrhované PP Na Kačíně a skalních lokalit v kaňonu
Vltavy, identifikace vlastníků rašeliniště „Na pramenech“ (k.ú. Horní Lhota) a reliktního boru
„Kupsova skála“ v k.ú. Nesperská Lhota..
Projekt: 320604 - Pozemkový spolek Spálené Poříčí
Celková hodnota
23.400,projektu:
Jednání s obcí Spálené Poříčí o další spolupráci při výsadbách biokoridorů v okolí města. Na
základě botanického průzkumu vytipování čtyř nových zájmových lokalit v k.ú. Chybím a
Železný Újezd (mimo jiné výskyt kosatce sibiřského, upolínu evropského či srstnatce májového)
a zahájení jednání s vlastníky o možnostech výkupu pozemků.Vydání propagačního kalendáříku
/ samolepky (náklad 1000 ks, rozdáváno jako prezentace široké veřejnosti).
ZO ČSOP Spálené Poříčí

Podpořeno: 16.400,-

Projekt: 320704 - Rozvoj akreditovaného PS Podbeskydí v roce 2004
Celková hodnota
55.000,ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
Podpořeno: 45.000,projektu:
Vypracování projektu na vybudování tůněk pro obojživelníky na pozemcích č. 2308, 2309/1 a
2309/10 v nájmu PS. Vydání propagačního letáku o činnosti PS ve vztahu k likvidaci invazních
rostlin (náklad 2000 ks, rozesíláno obcím, orgánům státní správy a vlastníkům). Propagace
myšlenky PS v místním tisku. Předjednání dalších nájemních smluv (starý sad, orchidejová
louka) v k.ú. Kunčice pod Ondřžejníkem.
Projekt: 320804 - Realizace ÚSES na "Bravantském kopci"
Celková hodnota
34.000,projektu:
Pronájem dalšího pozemku budoucího biokoridoru v k.ú. Velké Albrechtice (0,24 ha) a jeho
geodetické zaměření, čímž byl soustředěn v rukou PS již 10 – 15 m široký souvislý pás pozemků
v délce více jak 2 km, na němž je realizována výsadba biokoridoru.
ZO ČSOP Studénka

Podpořeno: 25.000,-

Projekt: 320904 - Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku
Celková hodnota
60.045,50
projektu:
Uzavření tří nových nájemních smluv na lokalitách Ferdinandov (0,27 ha – lokalita přesličky
různobarvé, vrance jedlového, bahničky bradavkaté a dalších vzácných rostlin v k.ú.
Choustníkovo Hradiště), Soví doly (0,33 ha – zanikající slatinná loučka v k.ú. Lukavec u Hořic)
a U Andrštů (0,08 ha – mokřadní louka zarostlá olšovým náletem v návaznosti na již dříve
pronajaté pozemky v k.ú. Nový Hrádek), upřesnění 8 nájemních smluv (1,7 ha) v povodí horní
Opečenky a jednání s vlastníky dalších zájmových lokalit (částečně vytipovaných na základě
mapování Natury 2000). Vytvoření graficky velmi zajímavých informačních tabulí na lokalitách
Ferdinandov, Soví doly a Písník na Jakubovském předměstí.
ZO ČSOP JARO Jaroměř

Podpořeno: 58.000,-

Projekt: 321004 - Rozvojový projekt PS Milý v roce 2004
Celková hodnota
28.000,projektu:
Pronájem VKP Na pískách (9,2 ha, k.ú. Holedeč – stepní lokalita s výskytem koniklece lučního a
kavylů), jednání se správou CHKO České středohoří o spolupráci při výkupu Luk pod Hrádkem
(k.ú. Chrášťany – lokalita pětiprstky hustokvěté a dalších ohrožených druhů). Propagační
exkurse po zájmových lokalitách PS Milý pro pedagogy a studenty (25 účastníků).
ZO ČSOP Launensia

Podpořeno: 28.000,-

Projekt: 321104 - PS pro zachování přírodních hodnot Uherskohradišťska - rozvojový program
rok 2004
Celková hodnota
ZO ČSOP Scilla Vlčnov
Podpořeno: 40.000,40.000,projektu:
Jednání s vlastníky pozemků v PP Terasy, PR Vrchové – Chráště a PR Rovná hora o možnosti
pronájmu (oslovení dopisem, osobní jednání). Administrativní zajištění vypracování projektů
prvků ÚSES do programu Revitalizace říčních systémů na pozemcích ve vlastnictví organizace.
Identifikace vlastnických vztahů v zájmových lokalitách pro provedení komplexních
pozemkových úprav. Poradenství vlastníkům (zejména s daňovou problematikou).
Projekt: 321204 - Rozvoj pozemkového spolku Mladá
Celková hodnota
59.620,projektu:
Jednání o pronájmu starých sadů bývalé obce Mladá (k.ú. Milovice, Lipník). Zajištění
botanického průzkumu zájmové lokality Traviny (k.ú Lipník). Vytvoření webové prezentace PS
a zájmového území (www.jinan.cz/milovicko).
Občanské sdružení Mladá

Podpořeno: 48.000,-

Projekt: 321404 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2004
Celková hodnota
412.448,EC Meluzína RCAB
Podpořeno: 58.000,projektu:
Podrobná pasportizace VKP na Karlovarsku a Ostrovsku (9 lokalit - zjištění současného stavu,
problémů z hlediska ochrany přírody, identifikace hranic a vlastnických vztahů,
fotodokumentace), obnovení nájemních smluv na 30 ha v k.ú Chlum (louky), jednání o pronájmu
pozemků v k.ú. Březiny u Děčína, administrativní zajištění podání projektu z Fondu malých
projektů přeshraniční spolupráce EU,
Projekt: 321504 - Rozvojový program Pozemkového spolku Radnice v roce 2004
Celková hodnota
ZO ČSOP Radnice
Podpořeno: 43.000,86.019,projektu:
Administrativní zajištění výkupu 7 pozemků (celkem 1,12 ha, k.ú. Kamenec - rašelinné louky
s drobnými vodními plochami) a jednání o možném výkupu navazujících pozemků. Uzavření
nové nájemní smlouvy na jeden pozemek mokřadu Na Roztrhalce (k.ú. Radnice, 0,05 ha) po
změně vlastníka, ve spolupráci s AOPK návrh vytvoření tůňky pro obojživelníky na této lokalitě.
Jednání o začlenění PP Kateřina do pozemkového spolku. Vytipování dalších zájmových lokalit
na základě výsledků mapování Natura 2000. Vydání informačního letáku (náklad 500 ks,
distribuován návštěvníkům ekocentra Radnice). Propagace prostřednictvím nástěnek v ekocentru
Radnice a článků v časopise Mikroregion Radnicko.
Projekt: 321604 - Rozvoj Pozemkového spolku Slavkovského lesa
Celková hodnota
40.000,projektu:
Pronájem jednoho lesního pozemku v CHKO Slavkovský les (0,05 ha, k.ú. Mnichov u
Mariánských lázní). Zřízení informačních tabulí o NPP Křížky, NPP Úpolínová louka a činnosti
pozemkového spolku.
ZO ČSOP Kladská

Podpořeno: 37.000,-

Projekt: 321704 - PS ČSOP "Velkopopovicko"
Celková hodnota
43.108,projektu:
Uzavření nájemních smluv na PP Božkovské jezírko (1,47 ha) a pozemky v k.ú. Mokřany a
Štiřín (0,5 ha – nivní louky). Propagace činnosti PS na místní úrovni (místní tisk, vývěska,
ekocentrum).
ZO ČSOP Velké Popovice

Podpořeno: 40.000,-

Projekt: 321804 - Získávání dalších pozemků ve VKP "Mokřady Triangl"
Celková hodnota
ZO ČSOP Botič - Rokytka
Podpořeno: 37.000,96.000,projektu:
Komplexní identifikace vlastníků, geodetické zaměření kontrolních bodů, identifikace
jednotlivých parcel a jejich zhodnocení po stránce biologické, ekologické a možného ohrožení ve
VKP Mokřady Triangl (k.ú. Hostivař). Určení priorit a postupné kontaktování vlastníků
prioritních pozemků. Osazení informační tabule na lokalitě.
Projekt: 321904 - Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody
Celková hodnota
Podpořeno: 49.000,96.581,střední Moravy
projektu:
Uzavření nájemních smluv v PP Bázlerova pískovna (0,38 ha), PR Mokřiny u Krahulčí (1,63
ha), PP U Bílých hlin (0,1 ha), PP U Strejčkova lomu (0,01 ha), PP Cigánské zmoly (0,0002 ha)
a lokalitě Kašpárkovec (1,05 ha, k.ú. Slatinice, xerotermní lokalita), obnovení nájemní smlouvy
na lokalitu Nemilanská cihelna (0,2 ha, k.ú. Olomouc-Slavonín, lokalita kriticky ohrožené
cídičky peřesté), uzavření souhlasu s managementem v lokalitách Skřípovské louky (10,72 ha,
k.ú. Skřípov, vlhké louky s výskytem vzácných druhů rostlin) a Kašpárkovec (0,32 ha).
Předjednání dalších nájmů na zájmových lokalitách. Jednání s AOPK ČR o možnostech údržby
zájmových lokalit. Propagace činnosti PS na Ekojarmarku v Olomouci. Příprava fotografické
výstavy o zájmových lokalitách PS a jeho činnosti na nich.
Projekt: 322104 - Rozvoj PS Domov při ZO ČSOP Jeseník nad Odrou v roce 2004
Celková hodnota
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Podpořeno: 8.900,9.900,projektu:
Uzavření dobrovolných dohod na péči o bývalou pískovnu (0,06 ha, k.ú. Hůrka), starou cestu
(0,05 ha, k.ú. Hůrka) a mokřad (1 ha, k.ú. Polouvsí), předjednání dlouhodobého nájmu další části
pískovny (0,37 ha). Vydání propagační pohlednice (náklad 1250 ks, vkládání do časopisu
Poodří, distribuce prostřednictvím IC regionu).
Projekt: 322204 - Informační kampaň PS PermaLot
Celková hodnota
289.000,projektu:
Vybudování naučné stezky na pozemcích ve vlastnictví organizace (11 panelů - péče o pozemky,
alternativní způsoby hospodaření, alternativní zdroje energie, vztah člověka ke krajině),
obnovení informační tabule o činnosti pozemkového spolku při vstupu do areálu v jeho
vlastnictví, vydání informačního zpravodaje (náklad 400 ks, distribuce členům a příznivcům
organizace), propagace myšlenky pozemkových spolků na Ekojarmarku v Olomouci.
PermaLot, o.s.

Podpořeno: 50.000,-

Projekt: 322504 - Rozvojový projekt PS severního Plzeňska
Celková hodnota
49.000,projektu:
Pomologický průzkum starých sadů v k.ú. Chlum a vytipování nových zájmových lokalit.
Jednání s vlastníky solitérní 120 let staré hrušně o pronájmu. Geodetické zaměření pronajatého
pozemku (starý ovocný sad v k.ú. Chlum). Prezentace činnosti pozemkového spolku místním
samosprávám.
ZO ČSOP Plzeňsko

Podpořeno: 49.000,-

Projekt: 322604 - Příroda na kraji města
Celková hodnota
764.300,projektu:
Zpracování biologického hodnocení lomu Hády, administrativní zajištění podání projektu na
výkup nejcennějších částí lokality Hády (k.ú. Maloměřice a Židenice) do programu LIFE
Evropské unie.
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Podpořeno: 58.000,-

Projekt: 322704 - Rozvoj pozemkového spolku "Prostějovsko" v roce 2004
Celková hodnota
RS ČSOP IRIS Prostějov
Podpořeno: 29.000,36.000,projektu:
Uzavření nájemních smluv na mokřadní louky v k.ú. Kladky v lokalitách PP U nádrže (1,55 ha)
a Bělá – Kladky (0,9 ha), předjednání nájmu 9,9 ha v PP Vápenice (k.ú. Slatinky). Koordinace
činnosti s AOPK ČR a krajským úřadem.
Projekt: 323004 - Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka
Celková hodnota
96.000,projektu:
Jednání o pronájmu či odkupu lokality „Opičák“ (lužní les – k.ú. Růžodol I) a nivní pozemky
podél říčky Smědé (k.ú. Andělka, Černousy, Předlánice). Propagace myšlenky pozemkových
spolků a činnosti PS Mokřady a louky Liberecka na veřejných akcích v Liberci (Den Země,
Vítání ptačího zpěvu, Velikonoce a Vánoce v Galerii. Tisk pohlednic „Naučná stezka Lidové
sady“ a „Lesík u letiště - Opičák“ (náklad po 300 ks, využívány především jako propagační
materiál při jednání s vlastníky), výroba propagační látkové tašky s logem PS a kampaně Místo
pro přírodu (300 ks).
ZO ČSOP Armillaria Liberec

Podpořeno: 58.000,-

Projekt: 323104 - Lesní pozemkový spolek SPP 2004
Celková hodnota
209.000,projektu:
Administrativní zajištění veřejné sbírky „Nový prales“ na výkup lesních pozemků na Ještědském
hřebeni, administrativní zajištění výkupu 6,9 ha lesa (k.ú. Javorník u Českého Dubu), uzavření
smlouvy o spolupráci se soukromým vlastníkem lesa v hřebenové části Jizerských hor (10 ha –
v rámci této smlouvy probíhá podsadba buků a jedlí do porostu, dosadby odrostků klenu a
individuální ochrana listnáčů), jednání se správou CHKO Jizerské hory o spolupráci při péči o
lokalitu tisu červeného v k.ú. Fojtka, jednání s několika dalšími majiteli o možnosti výkupu
jejich lesních pozemků v širší oblasti Ještědského hřebene, Jizerských hor a Krkonoš
(předjednáno dalších 10 ha výkupu).
Společnost přátel přírody

Podpořeno: 58.000,-

Projekt: 323204 - Převzetí uživatelských práv v NPR Čertoryje
Celková hodnota
30.000,projektu:
Uzavření 11 nových nájemních smluv v NPR Čertoryje na 7,5 ha a předjednán pronájem dalších
8 ha. Zprostředkovávání výkupů do fondu ZCHÚ na téže lokalitě. Pořádání 16 odborných
exkursí pro veřejnost na Čertoryjích a spolupráce na vědeckém výzkumu lokality. Beseda
s vlastníky pozemků v Hrubé Vrbce (účast 10 lidí).
ZO ČSOP Bílé Karpaty

Podpořeno: 30.000,-

Pilotní projekty:
Projekt: 320504 - Vybrané mokřady Jindřichohradecka
Hamerský potok - sdružení pro ochranu
Celková hodnota
krajiny a přírody v povodí Hamerského
Podpořeno: 35.000,- projektu:
44.228,40
potoka
Vytvoření pozemkového spolku, pečujícího o mokřady na Jindřichohradecku – pronájem 9,6 ha
mokřadní louky v k.ú Otín. Zpracování podrobného biologického hodnocení nivy Hamerského
potoka nad rybníkem Vajgar (k.ú Otín), rašelinné louky u Terezína (k.ú. Mosty) a rašeliniště
Malá Zvůle (k.ú. Mosty), identifikace a kontaktování vlastníků těchto lokalit. Kontaktování
vlastníků dalších vytipovaných lokalit v širším okolí Jindřichova Hradce (k.ú. Jarošov nad
Nežárkou, Oldřiši, Nová Olešná).
Projekt: 322004 - Pozemkový spolek RIPARIA
Celková hodnota
47.463,10
projektu:
Vytvoření pozemkového spolku, pečujícího o třebíčskou pískovnu na Trhosvinensku (lokalita
břehule říční) – základní vyměření zájmové lokality, identifikace vlastníků a následné jednání s
nimi. Úspěšné uzavření dvou nájemních smluv (0,19 ha). Prosazení vyhlášení lokality za
přechodně chráněnou plochu a její stálý monitoring.
CALLA - sdružení pro záchranu prostředí

Podpořeno: 37.000,-

Projekt: 322304 - Kuks - ochrana barokní krajiny
Celková hodnota
29.998,50
projektu:
Vytvoření pozemkového spolku, pečujícího o přírodně krajinářský areál v okolí Kuksu –
pronájem 0,66 ha pozemků v k.ú. Žireč Ves (technické zázemí budoucí činnosti spolku),
předjednání dalších nájmů v k.ú. Kuks a Hřibojedy (krajinářsky cenné lokality). Analýza
vlastnických vztahů zájmové oblasti. Administrativní zajištění grantu Deutsche Bundesstiftung
Umwelt na zpracování koncepce péče o krajinu a zdokumentování přírodních a kulturních prvků.
Nový les, o.s.

Podpořeno: 25.000,-

Projekt: 322404 - Založení pozemkového spolku Střední Poohří
Celková hodnota
25.869,projektu:
Vytvoření pozemkového spolku na Karlovarsku – uzavření podnájemní smlouvy na VKP
Dalovické tůně (1,6 ha, k.ú. Dalovice). Jednání o spolupráci při péči o Botanickou zahradu SZeŠ
Jalovice a Arboretum Nový Hrad.
ZO ČSOP Oharka

Podpořeno: 20.000,-

Projekt: 322904 - Záchrana polabské brány Českého ráje - Milkovice - a zřízení pozemkového
spolku
Celková hodnota
Milovický přírodně společenský kroužek
Podpořeno: 30.000,68.500,projektu:
Vytvoření pozemkového spolku v Milovickém údolí na Libáňsku – uzavření nájemních smluv na
17,55 ha pozemků – převážně luk a starých sadů. Jednání s orgány státní ochrany přírody o
možnostech ochrany údolí.

