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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 2015 
 

číslo projektu: 321506 

 
1.  Údaje o organizaci, která realizovala projekt 

organizace: Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura 

zkratka: EC Meluzína RCAB 

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura) 

Spisová značka: L 29556 vedená u Městského soudu v Praze 

adresa sídla: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

bankovní ústav a číslo účtu: 754594052/5500  

IČO: 49752065 

statutární zástupce: Ing. Martin Lípa 

telefon , e-mail: 777086620, ec.meluzina@volny.cz, 

 

2.  Údaje o osobě zodpovědné za realizaci projektu 

jméno: Ing. Martin Lípa - vedoucí regionálního centra 

adresa: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

telefon, e-mail (operativní spojení): 777086620, ec.meluzina@volny.cz 

 

3. Údaje o projektu 

obsah projektu: 

 

 rozvojový projekt:  

 rozvoj pozemkového spolku  

  zajištění finanční soběstačnosti spolku 
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Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2015 

 
Cíle projektu v roce 2015: 

Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemků. 
Cíl 2. Zvýšení finanční soběstačnosti pozemkového spolku. 
 
 
Stručný popis realizace projektu: 

 
Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemků. 
Tuto formu závazku jsme v naší práci použili poprvé v roce 2005 a domníváme se, že plně 
vyhovuje celkovému stylu práce PSM. Největší přínos dobrovolných dohod vidíme ve 
veřejné deklaraci ochoty omezit výkon vlastnických práv ve prospěch ochrany přírody. 
Zásadou pro uzavírání dobrovolných dohod je zvýšená hodnota pozemků například 
výskytem zvláště chráněných druhů nebo druhů červených seznamů České republiky, 
dále se snažíme touto formou zabezpečit existenci výsadeb starých ovocných 
vysokokmenů nebo jiné krajinné prvky důležité pro krajinný ráz severozápadních Čech. 
 
V roce 2015 jsme uzavřeli dobrovolnou dohodu v lokalitě Dalovice. Dobrovolná dohoda v 
této lokalitě pokryla pozemky o rozloze cca 6,2 ha v katastrálním území Dalovice 627586: 
Předmětné pozemky sousedí se dvěma stávajícími lokalitami PSM - Dalovické tůně a 
Botanická zahrada Dalovice. Jedná se o luční pozemek a pole navazující na zastavěné 
území Dalovic. Oba pozemky jsou zemědělsky obhospodařované v režimu ekologického 
zemědělství. Dobrovolná dohoda je přílohou této závěrečné zprávy. 
Hlavní hodnotou pozemků je stromořadí více jak 40 stromů starých odrůd jabloní, hrušní a 
třešní vysazovaných zde od roku 2000 do roku 2014. 
Díky absenci použití herbicidů je na přilehlém poli velmi pestré plevelné společenstvo 
obsahující i druhy, které z našich polí prakticky zmizely (např. hrachor hlíznatý). 
Luční společenstvo na druhém pozemku je poměrně chudé díky podkladu z třetihorních 
jezerních jílů ale přesto se zde podařilo prokázat výskyt hrachoru úzkolistého - druhu 
červeného seznamu květeny ČR. 
Luční pozemek je také hojně používán místními občany k procházkám. 
Pozemkový spolek zde chce dlouhodobě působit při údržbě výsadeb starých odrůd 
ovocných stromů a při vedení jejich evidence. 
Hned v prvním roce členství pozemků v pozemkovém spolku - v roce 2015 - zde byl 
realizován projekt v rámci programu Biodiversita, který byl zaměřen právě na údržbu a 
doplnění výsadeb na předmětných parcelách. 
Velmi si vážíme možnosti propojit v Dalovicích všechny pozemky do jednoho celku v rámci 
pozemkového spolku Meluzína a děkujeme za tuto spolupráci zejména vedení SZeŠ 
Dalovice. 
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Cíl 2. Zvýšení soběstačnosti pozemkového spolku  

Díky podpoře v rámci projektu: Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2015 bylo 
možno zpracovat celkem 4 projekty pro grantový program Karlovarského kraje a 1 projekt 
pro grantový program Ústeckého kraje.  
Projekty získaly podporu a následně byly realizovány. Byly zaměřeny na klíčové zájmové 
plochy a obory pozemkového spolku 
- ochrana starých ovocných odrůd - lokality Alej u Boru a Větrný vrch  
- aktivní ochrana plazů v lokalitě Peklo a jejich monitoring v lokalitách Boč a Jakubov 
- druhově pestré louky botanická zahrada v Dalovicích a jejich monitoring v lokalitě 
Jakubov 
- vybudování nového stanoviště ekologické výchovy v zahradě v Dalovicích  
- údržba a doplnění ovocného stromořadí Hlupice 
 
Mimo těchto projektů byly další projekty podané do programu ochrana Biodiversity na 
lokality členů PSM  
- Dalovice - péče o ovocné stromořadí 
- Chotobuz (Průhonice) - zdravotní řez jabloní v genofondové ploše 
- Dalovice - regulace invazních rostlin ve VKP Dalovické tůně 
 
Projekty ve výběrovém řízení Ochrana biodiversity tvořily jádro terénní činnosti 
pozemkového spolku. Díky kombinaci zdrojů místní samosprávy a prostředků Ministerstva 
životního prostředí České republiky se PSM podařilo získat dostatek zdrojů pro činnost 
pozemkového spolku. 
V žádném z uvedených grantových schémat není projektová příprava a administrace 
projektů způsobilým výdajem. V územním rozsahu, v jakém pracuje náš pozemkový 
spolek, není možné zvládnout činnost spolku na zcela dobrovolné bázi. Prostředky 
použitelné na tento účel zásadně přispěly k rozvoji pozemkového spolku. 
 
Mimo projektové prostředky se podařilo pro jednotlivé lokality PSM získat následující 
zdroje pomocí sestavení nabídkových rozpočtů pro příslušné samosprávné celky: 
- Toto Karo (Karlovarský kraj) 
- alej u Boru a sad pod Větrným vrchem(Město Ostrov) 
 

V roce 2015 jsme se dále soustředili především na zajištění alespoň základní údržby 
následujících lokalit, které nejsou kryté žádným smluvním vztahem, ale jsou to zájmové 
plochy naší organizace: 
 
Městský úřad Ostrov 
- pastviny u Srní 
- louka pod Nebesy 
- louka u Nemocnice 
 
Magistrát města Karlovy Vary 
- alej u Stráně 
 
Karlovarský kraj 
- Prachomety 
- Rýžovna 
- Ostrovské rybníky 
 
Vedli jsme administraci a technický dozor jednoho projektu Operačního programu životní 
prostředí podaného ve prospěch jednoho člena PSM. 
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Fundraisingové aktivity – vyhodnocení efektivity a shrnutí poznatků k roku 2015: 
Zajištění běžné činnosti pozemkového spolku je stále velmi komplikované. V současné 
době není vyhlídka na to, že by se situace radikálně změnila k lepšímu. 
Jako perspektivní se jeví financování některých aktivit z krajských grantových schémat. 
Nevýhodou jsou nepraktická omezení, která vylučují financování některých potřebných 
činností a nulová možnost financovat administrativní zabezpečení čerpání prostředků. 
Zásadním problémem současnosti je, že potřebný objem prostředků na praktická opatření 
v terénu je možné získat pouze za cenu mnoha drobných akcí.  
Zvláště akce, které vyžadují sepsání podrobného projektu, dokumentaci akce, podrobné 
vyúčtování a závěrečnou zprávu silně zatěžují kapacitu PSM. Na tuto práci nelze prakticky 
použít dobrovolníky Na posílení profesionálních kapacit ale nejsou k dispozici prakticky 
žádné zdroje. 
Díky krácení rozpočtu projektu na rozvoj pozemkového spolku v roce 2015 na úroveň 50% 
oproti žádosti nebylo možné zpracovat všechny žádosti do programu PPK na některé 
zájmové lokality, které ale nejsou součástí PSM. Jednalo se především o lokalitu U hrušky 
a Mokřad pod Pekelskou skálou. 
Také již nezbyla kapacita získat prostředky pro dříve pravidelně podporované lokality 
v Kostelní Bříze u pan Černohorského, v Jakubově u pana Lošťáka i u pana Fajkoše.  
 
Jednoznačně je dostupnost prostředků pro administrátora žádostí o dotace 
limitující pro činnost PSM. 
 
 
Dosažené výstupy projektu. 
1. Uzavření dobrovolné dohody – zvýšení rozlohy PSM o 6,2 ha 
2. Zajištění finanční soběstačnosti - krytí terénní činnosti v roce 2015 v celkovém objemu: 
- celkem bylo umístěno 561.600,- Kč z toho na lokalitách PSM 337.675,- a na dalších 
zájmových lokalitách 223.925,- Kč. Bez činnosti PSM by tyto prostředky nebyly umístěny. 
3. Fotodokumentace činnosti pozemkového spolku v roce 2015 
 
Časový harmonogram projektu. 
leden - únor - zpracování 4 projektů pro grantový program Karlovarského kraje 
únor – návštěvy lokalit, jednání s vlastníky pozemků 
březen - zpracování projektů pro grantový Ochrana biodiversity 
 - zpracování projektu rozvoje pozemkového spolku 
duben - poradenství - pomoc členům pozemkového spolku s administrací žádostí pro 
program péče o krajinu a regionální grantové zdroje 

- uzavření dobrovolné dohody 
 - zpracování projektu pro grantový program Ústeckého kraje 
 - počátek technických dozorů realizace projektů pro OPŽP pro členy PSM 
květen - poradenská činnost v terénu včetně průzkumných prací 
červen - říjen  

- zpracování projektů pro grantový Ochrana biodiversity 2. kolo 
- technická realizace výše uvedených projektů 

 - péče o zájmové lokality pozemkového spolku a  organizace výpomocí 
listopad - ukončení technických dozorů realizace projektů pro OPŽP pro členy PSM 

- zpracování závěrečných zpráv o projektech a vyúčtování projektů 
 - publikace výsledků na www stránkách 
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PSM_321506_IMGP5960.JPG Péče o orchideovou lokalitu Louka pod Nebesy (foto Martin Lípa) 
 
 

 
PSM_321506_RIMG1715.jpg Nově zařazená část lokality Dalovice je součástí PSM od roku 2015 (foto 
Martin Lípa) 
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PSM_321506_RIMG1711.jpg Lathyrus nissolia hrachor úzkolistý v mnoha stovkách exemplářů na nových 
parcelách zařazených do PSM na lokalitě Dalovice (foto Martin Lípa). 


