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OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2011 NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 

Závěrečná zpráva o projektu 
 
Název projektu:  
 Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2012  
 

číslo projektu: 321203 
 
1.  Údaje o organizaci, která realizovala projekt 
organizace: EC Meluzína RCAB   číslo registrace MV ČR: VSC/1-16504/92R 

adresa sídla: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

bankovní ústav a číslo účtu: Raiffeisen Bank 754594052/5500   IČO: 49752065 

statutární zástupce: Ing. Martin Lípa - vedoucí regionálního centra 

telefon, e-mail (operativní spojení): 777086620, ec.meluzina@volny.cz 
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Stru čný popis realizace projektu:  
*Projekt byl podpořen Českým svazem ochránců přírody z prostředků otevřeného výběrového řízení na 
podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků. Děkujeme za pochopení pro ochranu přírody. 
 

Úvod 

Rozvojový projekt pro rok 2012 stanovil tyto cíle: 

Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemků. 

Cíl 2. Zvýšení finanční soběstačnosti pozemkového spolku. 

 
V rámci cíl ů byly stanoveny tyto konkrétní výstupy projektu. 

1. Uzavření minimálně jedné dobrovolné dohody 

2. Zajištění finanční soběstačnosti - krytí terénní činnosti v roce 2012 v celkovém objemu 

žádostí 342.500,- Kč. 

3. Fotodokumentace činnosti pozemkového spolku v roce 2012 

 

Výsledky projektu 

Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemk ů. 

Lokalita Botanická zahrada Dalovice  

Dobrovolná dohoda pokryla pozemky o rozloze necelých 1 ha: p.p.č. 523 - 8396 m2 

S touto botanickou zahradou spolupracujeme již od roku 1994 a po roce 2007 naše 

spolupráce opět nabyla na intenzitě. V současnosti pomáháme Střední zemědělské škole 

v Dalovicích budovat na školní botanické zahradě sbírku regionální luční květeny 

Karlovarského kraje. Naše pomoc spočívá v dodávání sadbového materiálu odebraného v 

přírodě, dále ve vedení evidence sbírky a kontaktu na odborníky - profesionální botaniky 

ze severozápadních Čech. Pro botanickou zahradu získáváme též finanční prostředky na 

realizaci potřebných opatření. 

Zahrada má veliký potenciál pro ekologickou výchovu a vzdělávání obyvatel a v roce 2011 

jsme zde provedli rekonstrukci systému 9 tabulí pro ekologickou výchovu. Projekt 

vypracovaný EC Meluzína RCAB financoval Krajský úřad Karlovarského kraje a na fyzické 

realizaci se podíleli také středoškoláci ze zemědělské školy. 

V drobných vodních plochách zahrady běžně žijí zvláště chráněné druhy obojživelníků - 

ropucha obecná a zelení skokani. V zahradě se též vyskytuje silně ohrožená ještěrka 

obecná a užovka obojková. Kvetoucí rostliny jsou hojně vyhledávány několika druhy rodu 

čmelák a řadou druhů motýlů. 
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Po pětiletém úsilí Střední zemědělské školy v Dalovicích došlo k převodu pozemku na 

Karlovarský kraj, který je zřizovatelem této střední školy. Koncem roku 2011 byla 

zemědělská škola pověřena hospodařením na tomto pozemku. Následně byla podepsána 

dobrovolná dohoda a SZeŠ Dalovice vstoupila do našeho pozemkového spolku. 

V průběhu roku 2012 jsme botanické zahradě pomohli získat prostředky v úhrnné výši 

88.000,- Kč na provedení nezbytné péče o stávající sbírky. Prostředky byly dále určeny na 

rozšíření sbírek, údržbu technologického zázemí a péči o gnofondovou sbírku starých 

odrůd ovocných stromů. 

 

Cíl 2. Zvýšení finan ční sob ěstačnosti pozemkového spolku  
V rámci návrhu projektu byly rozpočtovány prostředky na osobní náklady pro získávání a 

administraci finančních prostředků na činnost pozemkového spolku. Díky tomu, že náš 

projekt byl podpořen v plné výši a bylo zajištěno finanční krytí osobních nákladů překročili 

jsme náš původní plán. Podařilo se nám získat v průběhu roku 2012 větší objem 

prostředků na praktickou činnost v terénu než původně plánovaných 342.500,- Kč. 

Následující tabulka shrnuje přehled akcí zajištěných díky osobním nákladům použitým na 

zpracování potřebných projektů, žádostí, jejich administrace a vyhodnocení včetně 

předání hotových akcí. 

Název akce  zadavatel 

Ošetření VKP Botanická zahrada v Dalovicích Magistrát města Karlovy Vary 

Podpora populace užovky stromové D582/2012 B Krajský úřad Kralovarského kraje 

Záchranné mapování ovocných stromů  D584/2012 B Krajský úřad Kralovarského kraje 

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin D583/2012 B Krajský úřad Kralovarského kraje 

Záchrana lučních sadů v PS Meluzína BIOD č. 141217 Výběrové řízení Biodiversita 

Péče o VKP Alej u Boru a Luční sad na Větrném vrchu Městský úřad Ostrov 

Arboristické ošetření genofondové plochy Loket Loketské městské lesy 

Seč louky VKP louka u nemocnice  Městský úřad Ostrov 

Zásahy v PP Prachomety Krajský úřad Kralovarského kraje 

Sečení travních porostů v PR Rýžovna Krajský úřad Kralovarského kraje 

Sečení travních porostů ve VKP Pastviny u Srní Městský úřad Ostrov 

Sečení travních porostů v PR Ostrovské rybníky Krajský úřad Kralovarského kraje 

Ošetření genofondové plochy Libverda  Správa CHKO České středohoří 

Péče o VKP alej u Stráně Magistrát města Karlovy Vary 

Sečení travních porostů ve VKP Louka pod Nebesy Městský úřad Ostrov 

Arboristické ošetření ve VKP Sady u Jakubova Městský úřad Ostrov 

Celkem pé če na zájmových plochách pozemkového spolku   

Regulace nevhodných dřevin ve VKP Výsypka Háje Městský úřad Ostrov 

Regulace nevhodných dřevin  ve VKP Vřesoviště Horní Blatná Městský úřad Ostrov 

Celkem pé če na plochách mimo pozemkový spolek   

Databáze rostliny Karlovarského kraje D597/2012 B Krajský úřad Kralovarského kraje 

Databáze rostliny Karlovarského kraje BIOD č. 181217 Výběrové řízení Biodiversita 

Krajské oborové setkání BIOD č. 171209 Výběrové řízení Biodiversita 

Propagace krajových odrůd BIOD č. 181216 Výběrové řízení Biodiversita 

Projekty k obecné propagaci biologické rozmanitosti  celkem   
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Obecný p řehled dalších aktivit roku 2012 

Mzdové prostředky umožnili pozemkovému spolku pokračovat též terénním poradenství. 

Tato forma poradenské činnosti je velmi oblíbená a řešení péče o lokality spolu s vlastníky 

na základě průzkumu lokality je mezi členy pozemkového spolku stále atraktivnější. Pokud 

to bude možné, rádi bychom tuto činnost v budoucnu rozšiřovali. 

V rámci aktuálně realizovaných projektů OPŽP jsme zajišťovali technický dozor pro členy 

pozemkového spolku. V lokalitách Jakubov a Boč jsme dápe prováděli sběr dat pro 

odborné studie zaměřené na vyhodnocení účinnosti provedených opatření v rámci 

projektů. 

Do 42. Výzvy OPŽP jsme zpracovali další tři projekty. Jeden do podoblasti 6.3 Obnova 

krajinných struktur pro obec Sadov. Dva projekt do 6.2 Podpora biodiversity jsou 

zpracovány pro členy pozemkového spolku. 

Na třech projektech pro Karlovarský kraj jsme se podíleli poradensky a projednáním 

s vlastníkem pozemků – členem pozemkového spolku. 

Díky OPŽP jsme schopni v rámci pozemkového spolku zajistit akce, pro které neexistují 

jiné vhodné zdroje. Výhodou je, že umožňuje opravdové - systémové řešení situace na 

předmětných lokalitách. Nevýhodou pak to, že spuštění výzev je zančně nepředvídatelnýá 

ekologický jev. Navíc v roce 2013 OPŽP ukončí svou činnost a budou dobíhat pouze 

projekty  v administraci. 

Zda do konce roku bude ještě nějaká výzva pro OPŽP nedokáže nikdo s určitostí sdělit. 

 

Zpracoval: Martin Lípa      Ostrov 22.11.2012 

 

 

Přílohy závěrečné zprávy: 

Dobrovolná dohoda pro plochu botanické zahrady v Dalovicích 

Fotodokumentace činnosti v roce 2012 
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IMGP4051 Lokalita PSM – Boč luční sad těsně po dokeončení asanace (foto: Martin Lípa) 

 

 
IMGP7007 Lokalita PSM – Boč při rozsáhlém odkřovinění byly ponechány solitery listnatých stromů (foto: 
Martin Lípa) 
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IMGP7006 Lokalita PSM – Boč v roce 2012 jsme zajišťovali monitoring budek (foto: Martin Lípa) 
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 IMGP7026 Lokalita PSM – Boč leží na pomezí Doupovských a Krušných hor (foto: Martin Lípa) 
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IMGP8766 Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova stav v září 2010 (foto: Martin Lípa) 

 

 
IMGP7058 Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova stav v září 2012(foto: Martin Lípa) 
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IMGP5255.jpg Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova po dokončení revitalizace sadů (foto: Martin Lípa) 

 

 
IMGP5290.jpg Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova po dokončení revitalizace sadů(foto: Martin Lípa) 
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IMGP7143.jpg Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova v roce 2012 zde bylo arboristicky ošetřeno 300 stromů 
(foto: Martin Lípa) 

 
IMGP7144.jpg Lokalita PSM – VKP Sady u Jakubova nadůroda ovoce v roce 2012 vedla poškození mnoha 
stromů (foto: Martin Lípa) 


