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OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2010 NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 

Závěrečná zpráva o projektu 
 
Název projektu:  
 Rozvoj pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
 
číslo projektu: 320005 
 
 

 
 
Kostelní bříza - říjen 2010 

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

adresa sídla: Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01 

statutární zástupce: Ing. Martin Lípa - vedoucí regionálního centra 

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

Údaje o projektu 
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Martin Lípa  

obsah projektu: 

• rozvoj pozemkového spolku  

• zajištění finanční soběstačnosti spolku  

• propagace  
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Stručný 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 2010 stanovil celkem 3 cí le: 

Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemků. 

Cíl 2. Zvýšení finanční soběstačnosti pozemkového spolku. 

Cíl 3. Zlepšení propagace pozemkového spolku pomocí webových stránek. 
 
 

V rámci cíl ů byly stanoveny tyto konkrétní výstupy projektu. 

1. Uzavření minimálně jedné dobrovolné dohody 

2. Fundrising pro zajištění terénní činnosti v roce 2010. 

3. Umístění na webových stránkách naší organizace prezentací - průvodců po třech 
lokalitách v péči EC Meluzína RCAB 

4. Prodloužení životnosti a zdokonalení webových stránek www.meluzina.info/ 

5. Fotodokumentace činnosti pozemkového spolku v roce 2010 
 

 

 

Výsledky projektu 

Cíl 1. Uzavření dobrovolných dohod s vlastníky pozemk ů. 

Lokalita Kostelní B říza  

Dobrovolná dohoda v lokalitě Kostelní Bříza pokryla pozemky o rozloze necelých 10ha vše v k. ú. 
Kostelní Bříza 

Jedná se o staré ovocné sady převážně jabloňové, s menším podílem  třešní a slivoní. Pozemky 
jsou prostoupené rozptýlenou zelení a pastvinami. Majitel pozemků je již členem pozemkového 
spolku Meluzína. V roce 2009 uzavřel dobrovolnou dohodu v lokalitě Boč. 

V Kostelní Bříze společně plánujeme záchranu starých jabloní a výsadby nových stromků. 
Perspektivou je vytvoření genofondové plochy starých ovocných odrůd z prostředků farmáře a za 
odborné a technické asistence pozemkového spolku. Farmář je ochoten financovat materiál pro 
výsadby i ošetření starých stromů a zajistit výpas ploch jako základní péči o bylinný kryt pozemků. 

Pozemkový spolek zajistí výběr vhodných odrůd, obstará sadbový a další materiál, provede 
výsadby a provede péči o staré i nově vysazené stromy. 

Výskyt zvláště chráněných druhů nebo druhů červeného seznamu zatím nebyl prokázán, pozemky 
jsou cenné spíše z hlediska krajinného rázu a pro záchranu tradičních odrůd. Podrobný biologický 
průzkum ploch zatím nebyl proveden. 

Kopie uzavřené dohody je přílohou této závěrečné zprávy. 

 



B_PSM10_ZZ_w.doc  str.3 

Lokalita Botanická zahrada Dalovice – zájmová lokal ita pozemkového spolku 

Rádi bychom též pokryli dobrovolnou dohodou botanickou zahradu v Dalovicích.  

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.  

V drobných vodních plochách zahrady běžně žijí zvláště chráněné druhy obojživelníků – užovka 
obojková, ropucha obecná a skokani zelený. V zahradě se též vyskytuje slepýš křehký a silně 
ohrožená ještěrka obecná. 

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. 

V roce 2010 jsme pomohli získat ve prospěch zahrady prostředky v úhrnné výši 138.000,-Kč (viz 
přehled grantových aktivit této zprávy). 

Dobrovolná dohoda v této lokalitě by měla pokrýt pozemky o rozloze necelých 1 ha . 

V roce 2010 dosáhla Střední zemědělská škola v Dalovicích, bezúplatného  převodu na 
Karlovarský kraj, který je zřizovatelem této střední školy.  

Bohužel dosud nedošlo k pověření zemědělská školy hospodařením na tomto pozemku a náš 
pozemkový spolek zatím nemůže dobrovolnou dohodu uzavřít. 

Školní botanická zahrada dále zůstává zájmovou lokalitou  PSM, pro svoji vysokou hodnotu 
z hlediska ekologické výchovy, krajinotvorby i ochrany zvláště chráněných druhů. 

 

 
Cíl 2. Zvýšení finan ční sob ěstačnosti pozemkového spolku  

V rámci projektu byly rozpočtovány prostředky na osobní náklady pro získávání a administraci 
finančních prostředků na činnost pozemkového spolku. 

Prostředky byly využity na zpracování celkem 4 projektů pro grantový program Karlovarského 
kraje, vedení projektů zpracování závěrečných zpráv.  

Žádosti byly v celkovém objemu 187.000,- Kč. Projektová příprava v tomto grantové schémat není 
způsobilým výdajem. 

Projekty byly zaměřeny na klíčové zájmové plochy a obory pozemkového spolku 

- ochrana starých ovocných odrůd - lokality Větrný vrch a Jakubov farma Lošťákových 

- druhově pestré louky botanická zahrada v Dalovicích 

- ekologická výchova v botanické zahradě v Dalovicích 

- aktivní ochrana plazů v lokalitě Peklo 

Mimo těchto projektů byly též administrovány projekty podávané do programu ochrana Biodiversity  
a Místo pro přírodu. 

Všechny projekty  získaly podporu. Tvořily jádro terénní činnosti pozemkového spolku.  

Díky kombinaci zdrojů místní samosprávy a prostředků Ministerstva životního prostředí České 
republiky se podařilo v roce 2010 diversifikovat zdroje pro činnost pozemkového spolku. 

V územním rozsahu v jakém pracuje náš pozemkový spolek je již nemožné zvládnout činnost 
spolku na zcela dobrovolné bázi. Prostředky použitelné na tento účel zásadně přispěly k rozvoji 
pozemkového spolku. 
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Přehled grantových aktivit: 
Projekt název zdroj  žádost  skute čnost  

Rozvoj PSM v roce 2010 č. 321005 
Rozvoj a 

zakládání PS  
77000 77000 

Založení zdrojových ploch diaspor lu čních rostlin č. 
141004 

Ochrana 
biodivesity  

37000 
25000 

Záchranné mapování ovocných strom ů na Karlovarsku č. 
111005 

Ochrana 
biodiverzity  

39000 
39000 

Propagace starých odr ůd č. 171007 
Ochrana 

biodiversity  
48000 

35000 
Podpora populace užovky stromové v lokalit ě Peklo D 
703/2010 

Karlovarský 
kraj  

25000 
25000 

Záchranné mapování ovocných strom ů na Karlovarsku D 
704/2010  

Karlovarský 
kraj  

39000 
39000 

Založení zdrojových ploch diaspor lu čních rostlin č.  D 
702/2010 

Karlovarský 
kraj  

35000 
35000 

Využití botanické zahrady v Dalovicích pro 
environmentální výchovu obyvatel  D 709/2010 

Karlovarský 
kraj  

88000 
88000 

Celkem  387000 363000 
 
 

Cíl 3. Zlepšení propagace pozemkového spolku pomocí  webových stránek. 

V minulých letech se Pozemkový spolek Meluzína věnoval jak územnímu rozvoji, tak rozvoji 
nových metod práce. Za poslední čtyři roky jsme shromáždili poměrně mnoho zkušeností v 
různých oblastech naší činnosti. Za pomoci dobrovolných dohod jsme pokryli velmi zajímavé 
lokality, z nichž některé jsou vhodné k další propagaci ochrany přírody i činnosti pozemkových 
spolků obecně. 

V roce 2010 jsme využili těchto zkušeností a dat k propagaci činnosti našeho pozemkového spolku 
i obecně celého hnutí v České republice. Tato propagace se odehrála hlavně prostřednictvím 
webových stránek naší organizace:  www.meluzina.info/. Zde je činnosti pozemkového spolku 
věnována celá sekce. 

Dále jsou k prezentaci činnosti pozemkového spolku částečně používány i další sekce - zejména 
sekce Ochrana přírody, kde jsou představeny lokality, o které pečujeme. 

V roce 2010 jsme též  využili sekci Ekologická výchova, kde jsme poskytli široký prostor pro 
prezentaci botanické zahrady v Dalovicích – zájmové plochy PSM. 

Prostředky věnované na zdokonalení prezentace pozemkového spolku pomocí webu byly použity 
k následujícím účelům: 

- předplacení webhostingu na další období (zvýšení objemu dat na serveru) 

- zdokonalení editačního systému pro správu stránek (nasazení nového editačního nástroje, 
zvýšení limitu pro přímý přenos dat a nasazení ftp protokolu) 

- zpracování průvodce lokality U hrušky 

- zpracování průvodce lokality Louka u Nemocnice 

- zpracování průvodce lokality Sady u Jakubova bylo odloženo na rok 2012.  
*Hlavním důvodem je, že v lokalitě konečně začala realizace projektu Operačního programu životní prostředí: Zajištění péče o předměty 
ochrany EVL a PO Doupovské hory v lokalitě Jakubov. Dochází zde k intenzivnímu pohybu těžké techniky při kácení náletových dřevin 
a likvidaci nevhodných křovin. Lokalita nebude vhodná k návštěvám široké veřejnosti do roku 2012. 

- zpracování průvodce lokality Arboretum Horní hrad 
*Tento průvodce nebyl původně součástí projektu. Byl zpracován jako náhrada za pruvodce lokalitou Sady u Jakubova. 
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Průvodce lokalitou je  zpracován jako prezentace s využitím kombinace fotografií a faktických 
údajů o lokalitě. Představuje přístupnou formou celkově lokalitu - kde leží, jaké jsou její přírodní 
podmínky a proč je významná. 

Podrobněji se zmiňuje o nejzajímavějších ohrožených nebo zvláště chráněných druzích. 

Upozorňuje i na zajímavé nebo dekorativní druhy, které nepatří ke zvláště chráněným. 

Výše zmíněné lokality byly pečlivě vybrány tak aby eventuální zvýšená návštěvnost nemohla 
ohrozit jejich hodnoty. Jedná se též o místa, která jsou již dnes cílem pro výlety nebo leží u 
turistických cest. 

Propagace pomocí prezentací považujeme za vhodnější formu propagace naší činnosti než 
vydávání tiskovin, které rychle zastarávají. V případě potřeby z nich lze vyrobit i tiskové výstupy, 
kdokoliv si je může stáhnout z webových stránek. Mohou být použity na seminářích a při 
podobných příležitostech. Jsou též vhodným dárkem pro vlastníky pozemků na lokalitách. 

Je to skutečně dlouhodobá investice do propagace naší činnosti. Prezentace lze v pozdějším 
období snadno upravovat podle aktuálních požadavků. Jsou universálně použitelné pro 
ekologickou výchovu mládeže, informování turistů, představení spolupracujících subjektů.  

 
Předpokládané výstupy projektu a jejich napln ění. 

1. Uzavření minimálně jedné dobrovolné dohody 

*splněno v plném rozsahu – PSM zvýšil rozlohu o více jak 9 ha 

2. Fundrising pro zajištění terénní činnosti v roce 2010. 

*splněno v plném rozsahu – osobní náklady ve výši 32.160,- Kč byly využity ke získání i 
administraci prostředků ve výši 363.000,- Kč 

3. Umístění na webových stránkách naší organizace prezentací - průvodců po třech lokalitách v 
péči EC Meluzína RCAB 

4. Prodloužení životnosti a zdokonalení webových stránek www.meluzina.info/ 

*splněno v plném rozsahu 

5. Fotodokumentace činnosti pozemkového spolku v roce 2010 

*splněno v plném rozsahu  
 
 
Splnění podmínek publicity 

Na webových stránkách organizace - realizátora projektu: http://www.meluzina.info/ byly umístěny 

dva odkazy:  1. na http://www.mistoproprirodu.cz/  

  2. na http://www.csop.cz/ do sekce adresář pozemkových spolků. 

Odkazy jsou v rámci http://www.meluzina.info/ zařazeny do sekce Poradenství pozemkového 

spolku. Dále je odkaz na http://www.csop.cz/ umístěn v sekci EC Meluzína RCAB v podsekci 

Spolupracující organizace a příznivci. Zde je též umístěno poděkování za podporu našich projektů.  

V prezentacích – průvodce lokalitou – které byly financovány z rozpočtu tohoto projektu, byly 

umístěny věty a loga dle smlouvy o realizaci projektu na zvláštní stránce prezentace. 

Do loga ČSOP a MˇP ČR byly uloženy URL odkazy na jejich www stránky. 

Prezentace byly v pps formátu umístěny na www.meluzina.info/ v sekci Pozemkový spolek 

v záložce lokality pozemkového spolku. 
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Informativní p řehled další činnosti Pozemkového spolku Meluzína 

Mimo výše uvedených aktivit směřující k rozvoji PSM jsme samozřejmě v roce 2010 zajišťovali 
naši běžnou činnost. Ta spočívala především v údržbě následujících registrovaných VKP: 

- louka pod Nebesy,- louka u Nemocnice,- alej u Boru, - vrch U Hrušky 

Dále jsme pokračovali v údržbě genofondových ploch Jakubov, Bor, Stráň a Libverda. 

Pokračovali jsme v podpoře populace užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří. 

Provedli jsme výsadbu 30 ovocných vysokokmenů v obci Hájek. 

Velký díl práce jsme věnovali administraci projektů podaných ve prospěch našich členů do 
Operačního programu životní prostředí (OPŽP). 

V registrovaném VKP Sady u Jakubova jsme zahájili realizaci projektu OPŽP: Zajištění péče o 
předměty ochrany EVL a PO Doupovské hory v lokalitě Jakubov v hodnotě cca 6,5 mil. Kč.  

Ve stejném území jsme pro člena pozemkového spolku realizovali výběrové řízení na projekt: 
Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PO Doupovské hory v lokalitě Jakubov. – 2. etapa. 

K oběma projektům v registrovaném VKP Sady u Jakubova byly spuštěny webové stránky na 
následující odkazech :  http://www.sady-jakubov.cz/ 

    http://sady-jakubov-2.webnode.cz/ 

V Ústeckém kraji jsme pokračovali v obnově sadů v lokalitě Levín na Litoměřicku. Další důležitou 
činností bylo budování a údržba genofondové plochy Libverda v Děčíně. 
 
 
 
Fotodokumentace k projektu 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: Registrované VKP Louka u nemocnice (zájmová plocha v péči pozemkového spolku) blatnice skvrnitá autor: Martin Lípa,  červen 
2010 
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Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: sad na Větrném vrchu (plocha člena pozemkového spolku)  autor: Martin Lípa,  září 2010 

 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: ostruháček březový v sadu na Větrném vrchu (plocha člena pozemkového spolku)  autor: Martin Lípa,  září 2010 
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Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: výchozí stav ve VKP Sady u Jakubova (plocha člena pozemkového spolku) autor: Martin Lípa,  září 2008 

 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: stav po likvidaci ruderálních druhů  ve VKP Sady u Jakubova  - stejná parcela  autor: Martin Lípa,  listopad 2010 
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Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: výsadba ovocných vysokokmenů v Hájku  autor: Martin Lípa,  říjen 2010 

 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: výsadba ovocných vysokokmenů v Hájku  autor: Martin Lípa,  říjen 2010 
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Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: kosatec sibiřský  v registrovaném VKP louka pod Nebesy (zájmová plocha v péči pozemkového spolku) 
autor: Martin Lípa,  květen 2010 
 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: hvozdík pyšný v přírodní rezervaci Ostrovské rybníky (zájmová plocha v péči pozemkového spolku) 
autor: Martin Lípa,  srpen 2010 
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Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: genofondová plocha archivních odrůd jabloní, hrušní, třešní a višní v Děčíně Libverdě autor: Martin Lípa,  duben 2010 
 
 
 

 
 
Projekt č.: 320005 - Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2010  
objekt: V roce 2010 pokračovaly záchranné přenosy starých odrůd ovocných stromů autor: Martin Lípa,  duben 2010 


