
SDRUŽENÍ  KRAJINA
největší pozemkový spolek pečující
o přírodu v ČR

Z velké části obecní podmáčená louka, která bývala 
významným zdrojem pitné vody. Lokalita se nachází v 
cenné oblasti výskytu tetřívka. Redukcí náletu jí Sdružení 
vrátilo krajinářskou malebnost a díky pravidelnému kosení 
se zde mizející vzácné druhy rostlin stávají opět běžnými.

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Chotěboř

Hlinsko

Polička

Sněžné

výměra
15,0
ha

POD VOLÁKOVÝM KOPCEM
(Kameničky u Hlinska)8

výměra
41,8
ha

PR HAVRANKA
(u Kamene na Chotěbořsku)7

Sdružení Krajina je zkušeným pozemkovým spolkem 
využívajícím účinných metod péče o přírodu. Jeho hlavním 
posláním je zachovat zanikající květnaté louky pro příští 
generace. Aktuálním záměrem je cenné plochy postupně 
vykupovat. Výkupy cenných lokalit jsou jedinou stálou 
ochranou proti nežádoucímu využití. Nájemní smlouvy umožňují 
dlouhodobou péči, vlastnictví zajistí péči trvalou. Sdružení 
Krajina nabízí vlastníkům za odkupované pozemky sazbu 
stanovenou znaleckým posudkem nebo je přijímá darem. 
Na pozemcích ve vlastnictví vznikají „rezervace“, které jsou 
chráněné z vůle jejich majitele – Sdružení Krajina, které se 
o ně stará. Na lokalitách organizuje exkurze pro veřejnost a 
využívá je k ekologické výchově. Ohleduplní návštěvníci jsou ke 
shlédnutí krás přírody srdečně zváni.

Členství ve Sdružení Krajina
Pokud Vás zajímá činnost v oblasti ochrany přírody a chcete se 
zapojit do aktivní práce, staňte se naším členem!
Více informací naleznete na www.sdruzenikrajina.cz
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6Rozsáhlá podmáčená louka na místě dřívějšího rybníka. 
V minulosti převážná většina ponechána ladem. Díky 
pochopení vlastníků se Sdružení Krajina podařilo znásobit 
kosenou výměru. Řada ohrožených druhů motýlů a ptáků 
(bekasina otavní), vrba rozmarýnolistá, hladýš pruský, 
vachta, vstavače. Na obrázku detail ďáblíku bahenního.



Dlouhodobě zanedbaná prameništní louka zachráněná 
před téměř úplným náletem olší a vrb. Díky pochopení 
místních lidí a obce se nám podařilo získat do nájmu 
převážnou část lokality.

Rozsáhlá niva v údolí říčky Doubravy. Evropsky ojedinělé 
území. Hojný výskyt tolije, vachty, vemeníku, všivce 
bahenního, modráska bahenního a čolků. Část je 
zemědělsky obhospodařována. Vlhké louky byly vesměs 
ponechány ladem. Ručně koseno bylo střídavě pouze 8 ha. 
Díky Sdružení Krajina se tato výměra zdvojnásobila. Území je 
vlastnicky velmi složité.

Poměrně rozsáhlé svahové prameniště v minulosti díky 
nedostatku péče téměř ztratilo svoji hodnotu. Pravidelné 
ruční kosení umožnilo návrat j iž vymizelé rosnatky 
okrouhlolisté. Tato masožravá rostlina, dříve pro Vysočinu 
typická, se dnes vyskytuje jen na několika málo územích.

výměra
8,7
ha

CHOTÁRY
(Kameničky u Hlinska)1

Díky odkupu části pozemků mohlo Sdružení Krajina zahájit 
každoroční péči a zastavit zarůstání dřevinným náletem.

Sdružení Krajina se podařilo získat do nájmu obecní 
pozemek, zastavilo rozšiřování náletu, kosení zabránilo 
mizení původních druhů rostlin. Podařilo se zamezit 
dalšímu nelegálnímu zalesňování.

Přitažlivá mozaika suchých trávníků a porostů brusnice 
střídajících se s mokřinami a rašelinnými oky. V minulosti 
využívaná částečně jako vojenská střelnice. Dodnes zdroj 
pitné vody. Dříve nemyslitelná každoroční péče, kterou teď 
této louce Sdružení Krajina poskytuje, je podmínkou pro 
výskyt vstaveče fuchsova, tolije bahenní, suchopýru, čolků.

výměra
4,7
ha

DOLINY
(Jiříkovice u Nového Města n.M.)2

výměra
4,5
ha

ŠAFRANICA
(Slavkovice u N. Města n.M.)3

výměra
68,4
ha

PR NIVA DOUBRAVY
(Sobíňov u Ždírce nad Doubr.)6

výměra
13,5
ha

PP SUCHÉ KOPCE
(Vojnův Městec)5

výměra
4,2
ha

BLATINSKÉ LOUKY
(Sněžné na Moravě)4

Sdružení Krajina navazuje na starou tradici pozemkových 
spolků. Jsou to občanské organizace, které se snaží získávat 
přírodně cenné pozemky do vlastnictví či nájmu, aby se o ně 
mohly starat. Tuto činnost zahájilo Sdružení Krajina v roce 
2001. Prvním cílem bylo pomoci se záchranou rašelinných 
luk na Vysočině. Již v roce 2003 pečovalo o 130 ha, a v 
nájmu či vlastnictví mělo více než 100 ha luk na území dvou 
krajů. Na jeho činnosti se podílelo mnoho desítek místních 
obyvatel. Od té doby je největším pozemkovým spolkem v 
ČR se stále se rozšiřujícím územím ve své 
péči. Představujeme Vám výběr z mnoha 
lokalit, o které se stará. Více jich 
najdete na  www.sdruzenikrajina.cz


