REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2006
Podáno 31 projektů.
Podpořeno 29 projektů částkou 1.079.750,00 Kč.
Rozvojové projekty:
Projekt: 320106 – Rozvojový projekt pozemkového spolku Milý
ZO ČSOP Launensia
Podpořeno: 32.000,Obnovení nájemní smlouvy na lokalitě Vědlické stepní stráně, uzavření výpůjčky na pozemky
v PP Milská stráň, jednání o pronájmu dalších lokalit (dosud neuzavřeno), instalace infopanelu v
lokalitě Tiské mokřady.
Projekt: 320206 – Provoz naučné stezky a informačního centra Komorní Hůrka
ZO ČSOP Františkovy Lázně
Podpořeno: 12.500,Instalace venkovní expozice o NPP Komorní hůrka, obnova nájemních smluv na část pozemků
v lokalitě, sezónní provoz infocentra u Komorní Hůrky (5435 návštěvníků).
Projekt: 320406 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka
ZO ČSOP Vlašim
Podpořeno: 55.000,Uzavření nájemních smluv na pozemky v lokalitách Drahňovická mokřadla a PP Rybníček u
Studeného, výpůjční smlouvy na pozemky v NPP Jankovský potok, získání souhlasu
s obhospodařováním několika přírodovědně cenných lokalit na Podblanicku , jednání s vlastníky
o dobrovolné dohodě o péči o lokalitu lýkovce jedovatého u Šetějovic a o výkupu pozemků na
několika lokalitách (zatím neuzavřeny), zjišťování vlastnických vztahů nově vytipovaných
lokalit, osazení dvou informačních tabulí na zájmových lokalitách.
Projekt: 320506 – Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2006
EC Meluzína RCAB
Podpořeno: 40.000,Uzavření dvou dobrovolných dohod (3,5 ha) a jednání o možnosti výkupu jedné lokality
v Doupovských horách, poradenství pro samosprávu, ověření použitelnosti GIS pro potřeby
práce pozemkového spolku.
Projekt: 320606 – Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku
ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Podpořeno: 33.000,Obnovení nájemní smlouvy na mokřadní lokalitu v horním povodí Olešenky, uzavření výpůjční
smlouvy na PR Dubno, získání souhlasu s prováděním managementu na 5 lokalitách, aktivní
podíl na dodatečném projednání dědictví na 2 lokalitách, instalace 1 informačního panelu,
aktualizace internetových stránek, jednání s vlastníky dalších lokalit.
Projekt: 320706 – Propagační a rozvojové aktivity PS Domovv roce 2006
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Podpořeno: 60.000,Vybudování naučné stezky (5 tabulí) + dalších 2 samostatných informačních tabulí na lokalitách
v péči pozemkového spolku (za úzké spolupráce s místními obyvateli), uzavření dobrovolných
dohod s vlastníky dvou lokalit v Poodří, předjednání několika nájemních smluv.

Projekt: 320806 – Rozvojový projekt PS Silvatica 2006
ZO ČSOP Silvatica
Podpořeno: 23.000,Pronájem jedné nové lokality v údolí Klíčavy, uzavření výpůjčních smluv na pozemky v PP Na
Novém rybníce, PR Louky v oboře Libeň, PR Červená louka a PR Rybníčky u Podbořánek,
řešení nejasností v pozemkové evidenci na jedné z lokalit, jednání o výkupech dvou botanicky
významných lokalit v oblasti Džbánu (zatím neúspěšná), uspořádání dvou floristických exkurzí
na zájmové lokality (účast 33 lidí).
Projekt: 320906 – Činnost a rozvoj pozemkového spolku Prostějovsko 2006
RS ČSOP IRIS
Podpořeno: 55.000,Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v PR Uhliska a PP V Chaloupkách, výphjční smlouvy na
pozemky v NPP Na skále, řešení komplikovaného dědického řízení (nabídka daru), zajištění
výkupu mokřadní louky v Ospělově v rámci kampaně Místo pro přírodu (zatím nerealizován),
vybání informační brožury o lokalitách v oblasti velkého Kosíře (náklad 1000 ks).
Projekt: 321006 – Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria
Sagittaria
Podpořeno: 54.000,Dojednání souhlasů s užíváním pozemků na lokalitách Černovírské slatiniště, Nemilanská
cihelna a v sousedství PR Malý Kosíř, jednání o možnostech pronájmu či výkupu dalších lokalit
v oblasti Pomoraví (zatím neozavřeno – rozjednána práva k výměře přes 9 ha), aktivity kolem
přehlášení a schválení plánu péče PR Terezské údolí, uspořádání tří výstav o činnosti
pozemkového spolku.
Projekt: 321106 – Pozemkový spolek PSS 2006
Společnost přátel přírody
Podpořeno: 55.000,Zajištění daru jednoho lesního pozemku na Železnobrodsku, spolupráce s vlastníky lesů
v Jizerských horách, zajištění 9 exkursí pro veřejnost na lokalitách v péči pozemkového spolku
(účast 200 lidí), propagace činnosti pozemkového spolku a kampaně „Nový prales“, získávání
sponzorů činnosti pozemkového spolku, vytipování dalších zájmových pozemků.
Projekt: 321206 – Místo pro přírodu v roce 2006
ZO ČSOP Ponikva
Podpořeno: 35.000,Zajištění výkupu pozemků v lokalitě Zdubiny (2 ha), obnovení nájemní smlouvy na jeden
pozemek v téže lokalitě, uzavření smlouvy o zápůjčce na 1 pozemek v lokalitě Hrana
Ostrovského žlebu nad Vintoky, zpracování studie jejího managementu a vyřízení výjimky z
lesního zákona, jednání s vlastníky lokality Sivický les (území navržené do soustavy Natura
2000) a vydání informačního letáku o této lokalitě (náklad 3000 ks).
Projekt: 321406 – Zázmoníky - rozvoj a propagace pozemkového spolku
Sdružení pro venkov
Podpořeno: 40.000,Zajištění výkupů 7 pozemků na lokalitě Zázmoníky, předjednání dalších výkupů, instalace
informačního panelu.
Projekt: 321506 – Extenzivní sady - priorita Pozemkového spolku Tradice Bílých Karpat
Tradice Bílých Karpat
Podpořeno: 32.000,Jednání o uzavření nájemních smluv s vlastníky extenzivních sadů v Bílých Karpatech
(neúspěšné), příprava informačního materiálu pro vlastníky extenzivních sadů (v xeroxované
podobě), testování využitelnosti software Kristýna GIS pro detailní evidenci pozemků
pozemkového spolku.

Projekt: 321606 – Rozvoj pozemkového spolku KOSENKA v roce 2006
ZO ČSOP Kosenka
Podpořeno: 60.000,Zajištění dalších výkupů lesních pozemků na Ščúrnici (3,98 ha), zajištění entomologického
průzkumu na Ščúrnici a dalších odborných podkladů k lokalitě, uspořádání 3 veřejných a
odborných akcí na lokalitách (účast cca 250 lidí), vydání propagační tiskoviny pozemkového
spolku (náklad 600 ks), propagace činnosti pozemkového spolku a kampaně Místo pro přírodu
v médiích (mimo jiné Český rozhlas).
Projekt: 321706 – Příroda na kraji města VI
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Podpořeno: 50.000,Zajištění výkupu části lokality Hády, předjednání výkupu dalších dvou lokalit, instalace
informační tabule na lokalitě, uspořádání dvou „dnů otevřených dveří“ na lokalitě (účast cca 200
lidí), čtyř exkurzí pro různé zájmové skupiny (cca 100 lidí) a řady výukových programů (účast
cca 600 dětí – hrazeno z jiného finančního zdroje).
Projekt: 321806 – ZCHÚ Pitkovická stráň a okolí
ZO ČSOP Botič – Rokytka
Podpořeno: 40.000,Vytvoření podrobného souhrnného materiálu o PP Pitkovická stráň jako podklad pro další péči,
Zjištění majetkových vztahů v související oblasti, vydání informačního letáku o této lokalitě
(náklad 1000 ks).
Projekt: 321906 – Vzdělávání veřejnosti v oblasti biodiverzity, multifunkčního zemědělství,
agroturistiky a ekozemědělství
PermaLot
Podpořeno: 25.000,Vydání dalšího čísla Bouzovského zpravodaje s informacemi o pozemkových spolcích (náklad
600 ks), zpracování studie na přeměnu sadu v multifunkční, řešení sporu s Ministerstvem
zemědělství ohledně LPIS, propagace činnosti pozemkových spolků na konferenci "Projekt
integrovaného využití pozemků".
Projekt: 322106 – Geodetické zaměření pozemků Jindřišského údolí
Hamerský potok
Podpořeno: 60.000,Geodetické zaměření lokality.
Projekt: 322206 – Rozvoj pozemkového spolku Střední Poohří
ZO ČSOP Oharka
Podpořeno: 40.000,Pronájem tří pozemků (starého extenzivního sadu) v podhůří Krušných hor, vytipování dalších
zájmových lokalit v širším regionu Poohří.
Projekt: 322306 – Rozvoj pozemkového spolku Veronica
Nadace Veronica
Podpořeno: 37.000,Pokračování snah o výkupy pozemků v PP Černovický háj (dořešení problémů se zápisem do
katastru jedné smluvní smlouvy, jedna kupní smlouva podepsána zatím pěti z osmi
spoluvlastníků), připomínkování územního plánu (zachování regionálního biocentra), uspořádání
jedné exkurse pro veřejnost na lokalitě (30 účastníků).
Projekt: 322506 – Rozvoj Pozemkového spolku Radnice v roce 2006
ZO ČSOP Radnice
Podpořeno: 38.000,Příprava výkupu 15ti pozemků na lokalitě Kamenec (navržena do soustavy NATURA 2000),
uzavření výpůjčních smluv na pozemky v lokalitách PR Střela a NPP Odlezelské jezero.

Projekt: 322606 – Bečovská botanická
ZO ČSOP Berkut
Podpořeno: 42.000,Kompletní geodetické zaměření pozemků bývalé Bečovské botanické zahrady (včetně
vypracování návrhu na nové pozemkové členění), výkup dalšího pozemku v tomto areálu,
jednání o směně pozemku s LČR, příprava další etapy obnovy Bečovské botanické zahrady,
vytvoření grafických pravidel prezentace pozemkového spolku a projektu obnovy botanické
zahrady, uspořádání 4 akcí pro veřejnost na pozemcích ve vlastnictví PS (850 účastníků),
spojených s prezentací dalších záměrů, prezentace činnosti v médiích.
Projekt: 322706 – Rozvoj a propagace PS Český ráj
ZO ČSOP Křižánky
Podpořeno: 30.000,Uzavření 4 nájemních smluv na lokality v Českém ráji, vydání aktualizované verze letáku
„Louky Českého ráje“ (náklad 3000 ks), jednání s vlastníky připravované PP Údolí Javornice.
Projekt: 322906 – Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka - rozvojový projekt
ZO ČSOP Armillaria
Podpořeno: 50.000,Zajištění výkupu lokality Opičák, uzavření výpůjční smlouvy pozemky v PP Zásada pod školou
a PR Slunečný dvůr, jednání s vlastníky dalších pozemků v PP Zásada pod školou o možnosti
pronájmu (zatím neuzavřeno), vydání pohlednice lokality Zásada pod školou (náklad 3000 ks),
propagace činnosti pozemkových spolků na různých kampaních v Liberci a okolí (30 dní pro
neziskový sektor, Ukliďme svět, Den Země, Den parků – 12 hlavních akcí navštívilo minimálně
15000 lidí).
Pilotní projekty:
Projekt: 320306 – Založení Pozemkového spolku Moravská Sibiř
Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč
Založení pozemkového spolku v oblasti Telčska.

Podpořeno: 20.000,-

Projekt: 321306 – Hraniční meandry Odry
ZO ČSOP Fulnek
Podpořeno: 8.250,Příprava založení pozemkového spolku, působícího v lokalitě Hraniční meandry Odry (výkup
nebyl vzhledem k velmi komplikované právní situaci do uzávěrky projektu ještě dotažen do
konce, podařilo se naplnit snahy o vyhlášení lokality ZCHÚ).
Projekt: 322006 – Mokřadní louky v okolí Chaloupek - založení a akreditace pozemkového
spolku
ZO ČSOP Kněžice
Podpořeno: 45.000,Založení pozemkového spolku v oblasti Třebíčska (jednání s vlastníky pozemků v PR Podlesí,
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní).
Projekt: 322406 – Stvoření Žabího ráje
Muzeum přírody Český ráj
Podpořeno: 8.000,Založení pozemkového spolku v oblasti Českého ráje, zaměřeného zejména na péči o lokality
mající vztah k výskytu a rozmnožování obojživelníků.

