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PŘÍRODNÍ PARK

Pozemkové spolky ČSOP chrání
a obnovují přírodní a kulturní
dědictví ČR.

Zřícenina hradu Krašova

Jez pod Libštejnem

Pohled z Liblínských skal

Chlumská stráň - vyhlídka



Pozemkové spolky
jsou neziskové organizace, které usilují o zachování přírodního a kulturního bohatství prostřednic-

tvím vlastnictví či jiných práv k hodnotným pozemkům.
Zabývají se praktickou ochranou půdy pro její přírodní, rekreační, historické, kajinné nebo hospo-

dářské hodnoty. Do sféry zájmu pozemkových spolků patří i kulturní památky.
Charakteristickým rysem pozemkovývh spolků je přímá spolupráce s vlastníky, přímé zapojení do 

transakcí s pozemky cennými z hlediska ochrany přírody či zachování rázu krajiny. Na pozemcích hos-
podaří nebo o ně pečují přírodě blízkým způsobem.

Pozemkové spolky:
 kupují. pronajímají nebo příjímají pozemky jako dar,
 pomáhají a radí vlastníkům půdy, jak na ní hospodařit v souladu s principy trvale udržitelného
  rozvoje,
 pomáhají odstranit negativní postoje lidí k ochranářským zákonům a postupům,
 pomáhají šířit osvětu, pečovat o půdu a vytvářet podmínky pro šíření myšlenky o zachování hodnot
  krajiny pro další generace.
Příklady nakládání s pozemky pod správou, nebo v majetku pozemkových spolků:
 les - zůstane zachován a těžba bude prováděna po pečlivém zvážení výběrovým způsobem,
 pastvina - bude zajištěno vypásání, 
 mokřad - částečně budou odstraňovány náletové dřeviny, hloubení vodních kanálků a tůněk, kosení,
 louka - zajištění kosení.
Systém práce pozemkových spolků (landtrustů) má stoletou tradici ve Velké Británii, Holandsku 

nebo v USA. V Čechách počátkem čtyřicátých let 20. století pečoval o 46 soukromých rezervací Svaz 
okrašlovací o ochranný. Na tyto tradice navazuje 24 pozemkových spolků akreditovaných Národním 
pozemkovým spolkem. Pečují o cenné přírodní plochy, památné stromy, historické parky a budovy.

Pozemkový spolek Radnice založila 
ZO ČSOP Radnice v roce 1999.  Působí 
v severní části Rokycanska, částečně na 
území přírodních parků Horní Berounka 
a Radeč, které navazují na CHKO Kři-
voklátsko. Členové ZO ČSOP provádějí 
management devíti přírodních lokalit 
o celkové rozloze 4,2 ha. Mezi spravované 
pozemky patří i přírodní památka Baš-
ta - výchoz černouhelné sloje, přírodní 
rezervace Třímanské skály a Radnická 
synagoga - kulturní památka ČR, která je 
majetkem ZO ČSOP Radnice.

Další informace:
Pozemkový spolek Radnice
Na Potocích 221
338 28 Radnice
E-mail: csopradnice@iol.cz
www.volny.cz/csop.radnice
Kancelář ÚVR ČSOP
a Národního pozemkového spolku
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
E-mail: csop@ecn.cz
www.ecn.cz

Podpořeno Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu. Vydala 29/02 ZO ČSOP Radnice. Koncepce a text: M. Purmová, foto: archiv ZO ČSOP Radnice, tisk: KC Solid s.r.o. Rokycany, první vydání.

Pramenná louka Na Roztrhalce u Radnic

Ekocentrum Radnice, sídlo pozemkového spolku

Přírodní park Horní Berounka,  zřízen Okresním úřadem Rokycany, Okresním úřadem Plzeň sever a Magistrátem města Plzně v roce 1995.

Zákrut Radnického potokaSoliterní dub u Hřešihlav

Okáč luční

Vstavač kukačka

Úpolín nejvyšší

Vřetenuška obecná

Mlok skvrnitý

Čáp bílý Stulík žlutý


