REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2008
Podáno 29 projektů, schváleno 29 projektů.
27 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.061.924,00 Kč.
Rozvojové projekty:
Projekt: 320803 – Provoz naučné stezky a informačního centra Komorní hůrka
ZO ČSOP Františkovy Lázně
Podpořeno: 4.000,Provoz informačního centra Komorní hůrky s přilehlou naučnou stezkou (5. 4. – 28. 9. 2007,
podchycená návštěvnost 6028 osob, předpokládané cca 10000 osob).
Projekt: 320804 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky
Podblanicka
ZO ČSOP Vlašim
Podpořeno: 60.000,Uzavření nájemní smlouvy na další pozemky lokality Na pramenech (0,59 ha), obnovení
nájemních smluv na lokalitě Drahňovická mokřadla (3,87 ha) a Na ostrově (6,13 ha), uzavřena
dohoda o péči o lokalitu kuřičky hadcové (2,26 ha), příprava věcného břemene na lokalitu
Jehliště (zápis bohužel nebyl z důvodu úmrtí majitelky proveden – jednání pokračují s dědici),
uzavření smlouvy o směně pozemků, na nichž byla vybudována geologická expozice při NS
Blaník, spolupráce s vlastníky dalších cenných lokalit, provedení botanického a
entomologického průzkumu na lokalitě Dolnokralovické hadce, vydání informačních letáků o
lokalitách Na ostrově, Drahňovická mokřadla a Jehliště (náklad á 2000 ks), osazení
informačních panelů na lokalitách Podmáčené louky u Blažejovic, Sad krajových odrůd a
Jehliště, aktivní účast na projednávíní záměru vyhlášení NPP Dolnokralovické hadce.
Projekt: 320805 – Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2008
EC Meluzína RCAB
Podpořeno: 55.000,Uzavření dobrovolné dohody s vlastníkem VKP Sady u Jakubova (18,5 ha), jednání o
pronájmu lokality Toto Karo, zajištění odborných průzkumů VKP Sady u Jakubova (botanika,
ornitologie), realizace pilotního projektu spolupráce s vlastníkem při podání projektu do
Operačního programu Životní prostředí (včetně metodického výstupu pro ostatní pozemkové
spolky)
Projekt: 320806 – Rozvoj činnosti pozemkového spolku Podhorácko
ZO ČSOP Kněžice
Podpořeno: 55.000,Získání souhlasu s údržbou (jako předstupeň před výkupy či nájemními smlouvami) na
lokalitách Na Vrchách (1,97 ha), Úvozová cesta Štěměchy (0,9 ha), Louka nad koupalištěm
(0,5 ha), Opatov – stráň (1,9 ha), Louka u Vávrova rybníka (3,13 ha), Stráně pod Martinickou
cihelnou (2 ha) a Kunšovec (0,6 ha), pronájem přírodní rezervace Na podlesích (0,31 ha).
Projekt: 320807 – Rozvoj Pozemkového spolku Hasina
ZO ČSOP Hasina Louny
Podpořeno: 28.324,Zpracování znaleckého posudku na pozemky v PP Údolí Hasiny jako podklad pro jednání o
výkupu, řešení problémů s nájemními smlouvami vzhledem ke změnám vlastníku na dvou
lokalitách, prvotní kontaktování vlastníků na třech nových lokalitách (Na hrubém kuse,
Hladový vrch, Velký vrch), instalace dvou informačních panelů (Stráň K Lagrounu,
Vstavačová louka u Libouchce), aktualizace webových stránek www.hasina.cz.

Projekt: 320808 – Rozvoj pozemkového spolku Prostějovsko v r. 2008
RS ČSOP Iris Prostějov
Podpořeno: 50.000,Zajištění výkupu dalšího pozemku na lokalitě Bělá (1,3 ha), uzavření nájemní smlouvy v PP
Kozí horka (1,06 ha) a Ondratický úvoz (1,06 ha), podnájemní smlouvy na lokalitě Malá
Horka u Vícova (0,15 ha), obnovení nájemních smluv na lokalitách Za Hrnčířkou (0,75 ha),
Vápenice (9,93 ha), U Jasénků (1,08 ha) a Čubernice (0,33 ha), získání souhlasů s péčí o tři
nové lokality – V Kopcích (1,96 ha), Doubrava u Myslejovic (cca 1 ha – souhlas se vztahuje
pouze na louku) a Ondratická pískovna (1,11 ha), předjednání nájmů v PP Brániska a PP
Nivské louky (v současné době probíhá schvalování městským zastupitelstvem), uspořádání
výstavy o pozemkovém spolku (umístěna 2 měsíce v objektu Ekocentra Prostějov – návštěva
cca 200 lidí) a setkání s dárci kampaně Místo pro přírodu (11 účastníků).
Projekt: 320809 – Rozvojový projekt PS Milý v roce 2008
ZO ČSOP Launensia
Podpořeno: 32.000,Příprava výkupu pozemků v PP Milská stráň (1,38 ha - vlastní výkup proběhl až během ledna
2009), získán souhlas s činností na Stráni u Velkého Hubenova (0,73 ha), instalace
informačního panelu v přírodním parku Džbán.
Projekt: 320810 – Nové letáky pro Jindrovu naučnou stezku
Hamerský potok, o.s.
Vydání letáku Jindrova naučná stezka v nákladu 3000 ks.

Podpořeno: 7.900,-

Projekt: 320811 – Bečovská botanická 2008
ZO ČSOP Berkut
Podpořeno: 50.000,Jednání o převodu zbývajícího pozemku v areálu bývalé Bečovské botanické zahrady,
zpracování podkladů pro vybudování vzdělávacího zázemí v Bečovské botanické zahradě,
uspořádání 8 akcí pro veřejnost na lokalitě (účast přes 2000 osob).
Projekt: 320813 – Propagační a rozvojové aktivity PS Domov v roce 2008
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Podpořeno: 25.000,Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky na dvou lokalitách v Polomu a Bernarticích o
celkové výměře 1,08 ha, příprava výkupu pozemků v Polouveském mokřadu, prezentace
činnosti pozemkového spolku na 4 akcích pro veřejnost (účast celkem cca 100 lidí)
Projekt: 320814 – Příroda na kraji města VIII
ZO ČSOP PS Hády
Podpořeno: 55.000,Jednání o dalších odkupech na Hádech (zatím neuzavřené), vytvoření nové webové prezentace
(http://psh.ecn.cz), uspořádání dvou Dnů otevřených dveří (účast cca 120 lidí).
Projekt: 320815 – Rozvoj pozemkového spolku Radnice v roce 2008
ZO ČSOP Radnice
Podpořeno: 35.000,Příprava výkupu dalších pozemků v EVL Kamenec (1,08 ha), uzavření jedné ústní dohody u
spolupráci na téže lokalitě (1,10 ha), jednání s dalšími vlastníky (zatím neuzavřena).
Projekt: 320816 – Propagace pozemkového spolku Slavkovského lesa
ZO ČSOP Kladská
Podpořeno: 41.000,Vydání informační publikace o pozemkovém spolku a lokalitách v jeho péči „Křížky a
Upolínová louka pod Křížky“ (12 stran) v nákladu 5000 ks.

Projekt: 320817 – Seznamte se s Žabím rájem
Muzeum přírody Česká ráj, o.s.
Podpořeno: 17.000,Získání souhlasu s činností na pozemku v Markvarticích (0,05 ha), vydání informačního
letáku o činnosti pozemkového spolku v nákladu 4000 ks.
Projekt: 320818 – Krajina útulná
Lunaria, o.s.
Podpořeno: 57.000,Zajištění výkupu dalších pozemků v Jindřichovicích (4,69 ha), vybudování naučné stezky po
zajímavostech v okolí Jindřichovic (3 panely se přímo vztahují k aktivitám pozemkového
spolku), příprava podkladů pro zpracování ochranářského plánu na lokalitu Jindřichovice.
Projekt: 320819 – PS Zázmoníky - rozvoj a propagace v roce 2008
Sdružení pro venkov, o.s.
Podpořeno: 29.500,Řešení nejasností ve vlastnických vztazích (pozemky nezapsány na LV, dávno mrtví majitelé)
v lokalitě Zázmoníky, zpracování ochranářského plánu na lokalitu Zázmoníky, zajištění
doprovodného programu k Výročnímu setkání pozemkových spolků (účast 35 lidí).
Projekt: 320820 – Pozemkový spolek SPP 2008
Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.
Podpořeno: 55.000,Jednání s vlastníky zájmových pozemků o možnosti odkoupení či jiné spolupráce (zatím
neúspěšná), pilotní projekt získávání firemních sponzorů (včetně metodického výstupu pro
ostatní pozemkové spolky), uskutečnění 3 workshopů na pozemcích Nového pralesa (18
účastníků) a 6 exkursí (účast 86 lidí), příprava projektu na změnu dřevinné skladby porostů
v k.ú. Javorník, obnova webových stránek www.cmelak.cz a www.novyprales.cz.
Projekt: 320821 – Prvotní rozvoj PS Vladař a naučná stezka Vladař
ZO ČSOP Alter Meles
Podpořeno: 35.000,Uzavření nájemní smlouvy na pozemky ve VKP Knínické vrby (0,60 ha) a VKP Louky pod
Vladařem (19,32 ha), osazení dvou informačních tabulí na téže lokalitě.
Projekt: 320823 – Rozvoj a propagace pozemkového spolku Kosenka
ZO ČSOP Kosenka
Podpořeno: 60.000,Zajištění dalších výkupů na Ščúrnici (2,14 ha) a v prostoru mezi PR Javorůvky a Dobšena (1,2
ha), zprovoznění podrobného mapového serveru Ščúrnice na www.zachranles.cz, vydání
informačního letáku o projektu propojování rezervací Javorůvky a Dobšena z odkazu paní
Boženy Sedláčkové (náklad 2200 ks), uspořádání dvě akce pro veřejnost, související s činností
pozemkového spolku (účast 130 účastníků), propagace činnosti pozemkového spolku na
Mikulášském jarmeku, zajištění dvou entomologických studií na pozemky ve vlastnictví
pozemkového spolku..
Projekt: 320824 – Propagační akce a materiály PS PermaLot
PermaLot, o.s.
Podpořeno: 12.500,Uspořádání dvou akcí pro veřejnost, na nichž byla propagována činnost pozemkového spolku
(účast 48 lidí).
Projekt: 320825 – Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria
Sagittaria, o.s.
Podpořeno: 60.000,Uzavření výpůjční smlouvy na pozemek u Bázlerovy pískovny (1,30 ha), Dolní Vinohrádky (1,35
ha) a Strejčkův lom (5,08 ha), obnova nájemních smluv na lokalitách Plané loučky (3,24 ha),

Černovírské slatiniště (0,26 ha), Skřípovské louky (11,83 ha) a Daliboř (0,45 ha), získání či
obnovení souhlasu s péčí na lokalitách Černovírské slatiniště (0,59 ha), Kašpárkovec (1,53 ha),
Vinohrádek (0,35 ha), Cigánské zmoly (0,32 ha), Blátka (0,14 ha), Na skále (1,81 ha), Strejčkův
lom (0,23 ha), Pod Kamenným kopcem (cca 1 ha – činnost se provádí pouze na menší části
pozemků), Pod Čepelkou (cca 1 ha – činnost se provádí pouze na menší části pozemků) a
Nemilanská cihelna (1,10 ha), pilotní projekt využití GIS pro práci pozemkových spolků (včetně
metodického výstupu pro ostatní pozemkové spolky), vytvoření nových webových stránek
(www.sagittaria.cz), prezentace činnosti pozemkového spolku v rámci Ekologických dnů
v Olomouci.
Projekt: 320826 – PS "Mokřady a louky Liberecka" v roce 2008
ZO ČSOP Armillaria
Podpořeno: 60.000,Zajištění výkupu dalších pozemků na Opičáku (0,52 ha - vlastní výkup proběhl až v lednu
2009), jednání o dalších možných výkupech (prozatím neúspěšná), vypracování
ochranářského plánu na lokalitu Opičák, vydání 2 druhů pohlednic lokalit pozemkového
spolku (náklad celkem 4000 ks), setkání s dárci kampaně Místo pro přírodu (10 účastníků).
Projekt: 320827 – Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku
ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Podpořeno: 60.000,Uzavření nových výpůjčních smluv na lokality Malá Vachta (0,40 ha), Rašeliniště Dobrošov
(1,29 ha) a Vysoká nad Labem (3,28 ha), obnovení výpůjční smlouvy na lokalitu Velká Vachta
(0,90 ha), získání souhlasů s údržbou na lokalitách Polšť (0,12 ha), Vražda (0,30 ha) a Pecka
(0,49 ha), příprava podkladů pro jednání, případně zahájení jednání s vlastníky na 17 nových
lokalitách, řešení dvou krizových situací na zájmových lokalitách (akutní riziko zalesnění,
respektive výstavby), osazení tří informačních tabulí na lokality v péči pozemkového spolku.
Projekt: 320828 – Podpora rozvoje Pozemkového spolku Podbeskydí 2008
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
Podpořeno: 30.000,Uzavření nových nájemních smluv na lokality Skurečna (1,90 ha) a Sad Žabák (0,61 ha),
dobrovolné dohody na lokalitu Zahrada pod ředitelstvím RBC (0,42 ha) a jednoho památného
stromu, vyhotovení dvou podkladů pro vyhlášení památných stromů (včetně arboristické
dokumentace).
Projekt: 320829 – Tisk propagačního materiálu pro lokalitu Rohožník
ZO ČSOP Botič - Rokytka
Podpořeno: 22.700,Vydání informačního letáku o Rohožníku (náklad 2000 ks).
Pilotní projekty:
Projekt: 320802 – Založení a akreditace pozemkového spolku
ZO ČSOP Ždánický les
Podpořeno: 40.000,Příprava výkupů na lokalitě Lipiny (EVL) – kupní smlouvy na 2,82 ha již podány na katastrální
úřad, výkup dalších 3,43 ha předjednán, podána žádost o akreditaci pozemkového spolku (bude
schválena po zápisu pozemků do katastru nemovitostí).
Projekt: 320812 – Pozemkový spolek ČSOP Dolní Roblín
ZO ČSOP Dolní Roblín
Podpořeno: 25.000,Shromáždění podkladů a jednání s majiteli v údolí Karlického potoka s cílem založení
pozemkového spolku – prozatím neukončeno.

