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Sdružení Krajina

nevládní nezisková organizace jejímž po-
sláním je aktivně přispívat ke zlepšení sta-
vu přírody, krajiny a životního prostředí. 

SDRUŽENÍ KRAJINA

Co je Pozemkový spolek

suchopýr úzkolistý

akce ke Dni stromů z ekovýchovných pobytů

z ekovýchovných pobytů

výstavba naučné stezky

Projekt byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP 
na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.

Pozemkové spolky jsou nestátní neziskové 
organizace – většinou občanské sdružení. Snaží 
se získávat přírodně cenné pozemky do vlastnic-
tví či nájmu, aby mohli zajistit jejich ochranu. 
O pozemky pak pečují: ručně kosí podmáčené 
louky, odbahňují drobné rybníky, do lesů do-
sazují jedle a další původní dřeviny. Velmi roz-
šířené jsou např. v USA, Velké Británii a Nizo-
zemí.

První zmínka o pozemkových spolcích u nás 
pochází z roku 1904, kdy byl ustaven „Svaz 
spolků pro okrašlování a ochranu domoviny 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Na ochra-
ně přírody pracovaly spolky až do padesátých 
let. Totalitní režim tuto činnost neakceptoval. 
K jejich obnově dochází až po roce 1989. 

Hlavní činností sdružení je péče o krajinu. 
Působí jako pozemkový spolek a v roce 2005 
pečuje o téměř 130ha trvale podmáčených 
luk. Každoročně zajišťuje jejich ruční kosení 
a shrabání. Je největším pozemkových spol-
kem v ČR.

Členové Sdružení Krajina obnovují ale-
je, starají se o ochranu vzácných rostlin, 
o lesní mravence, obojživelníky a netopý-
ry. Sdružení Krajina spolupracuje s místními 
lidmi a snaží se vytvořit trvalé pouto mezi 
člověkem a přírodou. Zabývá se ekologickou 
výchovou dětí a informováním veřejnosti. 
Nabízí několik typů ekovýchovných progra-
mů: programy ve škole, půldenní progra-
my na chalupě v Počítkách, terénní exkurze 
a týdenní školy v přírodě.

ochrana mravenišť



Číslo 
na 

mapě
Název

Kosená 
výměra 

v ha
Katastrální území

1 PP Zadní rybník 3,7 Trhová Kamenice

2 PR Niva Doubravy 7,7 Sobíňov

3  PP Bahna 15,4 Filipov, Dědová

4 PP Louky u Jeníkova 11,5 Jeníkov

5 PR Volákův kopec 12,8 Kameničky

6 Chotáry 8,8 Chlumětín

7 Výzkumná plocha 3,3 Kameničky

8 PP Utopenec 6,7 Studnice u Hlinska

9 PP Návesník 5,5 Vortová

10 PP Suché kopce 9,6 Vojnův Městec

11 Pihoviny 4,9 Cikháj

12 Samotínské louky 5,5 Samotín

13 Křipka 0,6 Samotín

14  Haltýř 0,8 Krátká, Samotín

15 Blatinské louky 4,0 Blatiny

16 V kopaninách 2,0 Havlíčkova Borová

17 U studní 1,5 Fryšava pod Žákovou Horou

18 Pickov 1,7 Jimramovské Pavlovice

19 PP Louky u Černého lesa 2,1 Zámek Žďár, Vysoké

20 Doliny 4,4 Jiříkovice u Nového M. na Mor.

21 Šafranica 1,8 Veselíčko, Slavkovice

22 Babín 3,7 Budeč

Celková plocha kosení 125,7

Projekt byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP 
na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
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Samotínské louky, Drátník 

PR Volákův kopec
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Vysvětlivky: PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace
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Podpora přírodních rezervací

Sdružení Krajina vyhlásilo veřejnou sbírku 
„Dejme prostor přírodě“. Na sbírkovém kontě 
číslo    189 300 014 / 0300 shromažďuje peněžní 
prostředky určené na odkupy přírodně cenných 
pozemků. Ty budou majetkem Sdružení Kraji-
na a bude o ně pečováno podle stanoveného 
plánu péče. Veřejná sbírka končí 31.1.2006.

Trvalá péče
Výkupy cenných lokalit jsou jedinou stá-
lou ochranou proti nežádoucímu využití. 
Nájemní smlouvy umožňují dlouhodobou 
péči, vlastnictví zajistí péči trvalou. Sdruže-
ní Krajina nabízí vlastníkům za odkupované 
pozemky sazbu stanovenou znaleckým po-
sudkem (v průměru 1,- Kč / m²), nebo je 
přijímá darem. Na pozemcích ve vlastnictví 
vznikají „přírodní rezervace“, které jsou 
chráněné z vůle jejich majitele – pozemko-
vého spolku Sdružení Krajina.

Členství ve Sdružení Krajina  

Pokud Vás zajímá činnost v oblasti ochrany pří-
rody a chcete se zapojit do aktivní práce, staňte 
se naším členem! Více informací naleznete na 
www.sdruzenikrajina.cz

Samotínské louky PR Volákův kopec

rosnatka okrouhlolistá

vstavač májový
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