
REALIZOVANÉ PROJEKTY  
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ  

V ROCE 2017 
 

Projekt: 321701 –  ZO ČSOP Morava (IČ 03513904) Podpořeno: 59.000 Kč 

Uzavření 8 nových užívacích smluv (3,2 ha) a obnova jedné stávající (7 ha) na celkem třech 
lokalitách, předsezónní monitoring lokalit v péči pozemkového spolku, zakoupení křovinořezu a 
laserové tiskárny. 
 

Projekt: 321703 – Mokřady – ochrana a management, z.s. 
(IČ 22763198) 

Podpořeno: 60.000 Kč 

Uzavření 3 nových užívacích smluv (3,4 ha) a získání 5 nových souhlasů s péčí (0,2 ha), 
prodloužení 1 užívací smlouvy (0,2 ha) a 20 souhlasů s péčí (8,4 ha) na celkem 29 lokalitách, 
vytvoření a osazení informačního panelu na lokalitě Mokřady pod Ochozem, zpracování 
provozního a manipulačního řádu pro rybník „V seči“, nákup drobného vybavení a stolního 
počítače, zpracování 19 žádostí o financování činnosti pozemkového spolku (PPK, POPFK, Kraj 
Vysočina), díky čemuž bylo získáno 1.270.000 Kč.  
 

Projekt: 321704 – ZO ČSOP SEV Mravenec (IČ 65983611) Podpořeno: 41.250 Kč 

Uzavření 3 nových užívacích smluv (3,1 ha) a prodloužení 2 souhlasů s péčí (2 ha) na celkem 6 
lokalitách, zpracování 7 žádostí o financování činnosti pozemkového spolku (PPK, Kraj Vysočina, 
KOUS Vysočina), díky čemuž získáno 329.660 Kč, zakoupení obraceče sena, vytvoření roll-upu pro 
prezentaci pozemkového spolku. 
 

Projekt: 321705 – ZO ČSOP Klíny (IČ 72019417)  Podpořeno: 3000 Kč 

Uzavření 1 nové užívací smlouvy (3,3 ha) a prodloužení 2 užívacích smluv (4,6 ha), celkem na 
3 lokalitách, oslovení 16 potenciálních sponzorů (prozatím díky tomu získáno 30.000 Kč) a 
zpracování  4 žádostí o financování činnosti pozemkového spolku (Ústecký kraj, NET4GAS), díky 
čemuž získáno 57.504 Kč 
 

Projekt: 321706 – Hamerský potok, z.s. (IČ 26650762) Podpořeno: 25.289 Kč 

Rešerše vlastnických vztahů na lokalitě Čtyřicítka a jednání s vlastníky, získání jednoho (2,9 ha) a 
obnova dvou (1,7 ha) souhlasů s péčí, předjednání budoucího výkupu, zpracování ochranářského 
plánu na lokalitu Čtyřicítka. 
 

Projekt: 321707 – Ekologické centrum Meluzína - Regionální 
centrum Asociace Brontosaura (IČ 49752065) 

Podpořeno: 46.000 Kč 

Uzavření 1 nové dohody o spolupráci (18,5 ha), obnovení 1 užívací smlouvy (8,9 ha) a 4 dohod o 
spolupráci (28,8 ha) na celkem 4 lokalitách, zpracování 9 žádostí o financování činnosti 
pozemkového spolku (Karlovarský kraj, Ústecký kraj, městský úřad Ostrov), díky čemuž získáno 
545.000 Kč. 
 

Projekt: 321708 – ZO ČSOP Salamandr (IČ 70238723) Podpořeno: 60.000 Kč 

Uzavření 8 nových užívacích smluv (6,36 ha) a získání 1 nového souhlasu s péčí (1 ha) na celkem 6 
lokalitách, organizační zajištění 5 dobrovolnických akcí (zapojeno 47 dobrovolníků), organizační 
zajištění pastvy ovcí, nákup křovinořezu, solárního napájecího panelu a drobného vybavení. 



Projekt: 321709 – ZO ČSOP Koniklec  (IČ 49629204) Podpořeno: 55.500 Kč 

Rešerše vlastnických vztahů lokality Na Beránku a jednání s vlastníky, uzavření 1 užívací smlouvy 
(0,36 ha) a získání jednoho souhlasu s péčí (1,42 ha), zakoupení křovinořezu. 
 

Projekt: 321710 – Muzeum přírody Český ráj z.s. (IČ 26634775) Podpořeno: 7000 Kč 

Zakoupení drobného vybavení pro činnost spolku. 
 

Projekt: 321711 – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády (IČ 70882631) Podpořeno: 59.914 Kč 

Organizační zajištění výkupu pozemku o výměře 0,88 ha na Hádech, organizační zajištění 6 
dobrovolnických akcí (zapojení 190 dobrovolníků), zakoupení křovinořezu. 
 

Projekt: 321712 – ZO ČSOP Vlašim (IČ 18595677) Podpořeno: 52.450 Kč 

Uzavření 2 nových užívacích smluv (0,1 ha), prodloužení 6 užívacích smluv (4,48 ha) a 2 smluv 
o spolupráci (28,54 ha) a získání 13 nových souhlasů s péčí (5,03 ha) na celkem 11 lokalitách, 
zakoupení drobného vybavení. 
 

Projekt: 321713 – ZO ČSOP Kladská (IČ 75035561) Podpořeno: 14.000 Kč 

Vytvoření webových stránek pozemkového spolku (http://csop-kladska.cz). 
 

Projekt: 321714 – ZO ČSOP Kynšpersko (IČ 05076714) Podpořeno: 21.000 Kč 

Založení a akreditace pozemkového spolku (uzavření dvou užívacích smluv na 3 ha, 
zpracování podkladů o zájmové lokalitě – báňskoznalecký posudek, chemický rozbor vody). 
 

Projekt: 321715 – Pobočka České společnosti ornitologické na 
Vysočině (IČ 75107988) 

Podpořeno: 53.000 Kč 

Získání 3 souhlasů s péčí (1,02 ha) a prodloužení 1 užívací smlouvy (3,84 ha) na celkem 3 
lokalitách, organizační zajištění managementu pozemků, zpracování 10 žádostí o financování 
činnosti pozemkového spolku (PPK, Kraj Vysočina, Ochrana biodiversity), díky čemuž získáno 
464.555 Kč. 
 

Projekt: 321716 – Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. 
(IČ 46747362) 

Podpořeno: 52.700 Kč 

Organizační zajištění výkupu náhonu v Jablonném (0,05 ha) a uzavření 5 nových dohod 
s vlastníky (12 ha) na celkem 3 lokalitách, organizační zajištění 15 dobrovolnických akcí 
(zapojeno 396 dobrovolníků), zakoupení fotopasti, projednání revitalizace Heřmanického 
potoka. 

Projekt: 321717 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 47895497) Podpořeno: 59.774 Kč 

Organizační zajištění uzavření 2 kupních smluv (1,10 ha) na Vlčím hrdle, uzavření 6 nových 
užívacích smluv (13,42 ha), prodloužení 5 užívacích smluv (10,82 ha) a obnovení 1 souhlasu 
s péčí (0,11 ha) na celkem 12 lokalitách, vytvoření nových webových stránek pozemkového 
spolku (http://csop.bilekarpaty.cz). 
 

Projekt: 321718 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606) Podpořeno: 59.500 Kč 

Organizační zajištění výkupu pozemků na Kamenci (0,46 ha) a obnovení 4 souhlasů s péčí 
(2,25 ha) na celkem 5 lokalitách, úspěšná jednání se 3 firmami o materiální či technické 
podpoře činnosti pozemkového spolku, organizační zajištění 2 dobrovolnických akcí 
(zapojeno 12 dobrovolníků), zakoupení motorové pily. 



Projekt: 321719 – ZO ČSOP Berkut (IČ 66364256) Podpořeno: 53.833 Kč 

Organizační zajištění 15 dobrovolnických akcí (zapojeno 240 dobrovolníků), zakoupení 
motorové pily, bubnové sekačky a navijáku. 
 

Projekt: 321720 – ZO ČSOP JARO Jaroměř (IČ 67441076) Podpořeno: 21.000 Kč 

Získání 7 nových souhlasů s péčí (147 ha), prodloužení 1 užívací smlouvy (2,4 ha) a obnovení 
3 souhlasů s péčí (65 ha) na celkem 11 lokalitách, zakoupení řetězové lžíce na bagr. 
 

Projekt: 321721 – Regionální sdružení ČSOP Iris (IČ 00116670) Podpořeno: 60.000 Kč 

Organizační zajištění výkupu pozemku na Bělé (0,02 ha), prodloužení 2 užívacích smluv 
(18 ha) a obnovení 5 souhlasů s péčí (1,5 ha) na celkem 4 lokalitách,  organizační zajištění 6 
dobrovolnických akcí (zapojeno 120 dobrovolníků), uspořádání 3 vlastních propagačních akcí 
pro veřejnost (účast 94 lidí), propagace pozemkového spolku na dalších 5 akcích (účast 
cca 470 lidí), kontrola managementu zájmových lokalit. 
 

Projekt: 321722 – Cesta z města, z.s. (IČ 27057020) Podpořeno: 53.970 Kč 

Zakoupení sekačky a obraceče píce. 
 

Projekt: 321723 – Spolek Zamenis (IČ 27038351) Podpořeno: 40.000 Kč 

Obnova 5 souhlasů s péčí (2 ha) na 12 mikrolokalitách výskytu užovky stromové, zakoupení 
dataprojektoru a reprosoustavy, využívané při osvětě veřejnosti. 
 

Projekt: 321724 – Lunaria, z.s. (IČ 64040534) Podpořeno: 49.500 Kč 

Organizační zajištění 8 dobrovolnických akcí (zapojeno 48 dobrovolníků), zakoupení 
křovinořezu a drobného nářadí. 
 

Projekt: 321725 – ZO ČSOP Šumava (IČ 75127326) Podpořeno: 55.500 Kč 

Uzavření 3 nových užívacích smluv (33,87 ha) a obnova 5 souhlasů s péčí (1,72 ha) na celkem 
6 lokalitách, zakoupení bubnové sekačky a ohradníku.   
 

Projekt: 321726 – ZO ČSOP Podještědí (IČ 03735435) Podpořeno: 52.000 Kč 

Organizační zajištění 3 dobrovolnických akcí (zapojeno 30 dobrovolníků), zakoupení 
křovinořezu, motorové pily a tiskárny, oslovení 7 firem s prosbou o sponzoring (zatím bez 
odezvy). 
 

Projekt: 321727 – ZO ČSOP Ekologická servisní organizace 
(IČ 68406088) 

Podpořeno: 55.000 Kč 

Získání 5 nových souhlasů s péčí (9,91 ha) a obnova dohody o spolupráci s jedním vlastníkem 
(12,80 ha), celkem na 6 lokalitách,  zakoupení motorové pily, ohradníku se solárním zdrojem 
a drobného nářadí, vytvoření webových stránek pozemkového spolku 
(http://www.PrazskaPastvina.cz). 
 

Projekt: 321728 – Sagittaria z.s. (IČ 41031547) Podpořeno: 60.000 Kč 

Uzavření 2 nových užívacích smluv (15,51 ha), prodloužení 2 užívacích smluv (8,83) a získání 1 
nového souhlasu s péčí (1,09 ha) na celkem 6 lokalitách, zpracování 8 žádostí o financování 
činnosti pozemkového spolku (OPŽP, Olomoucký kraj, PPK, statutární město Olomouc), díky 
čemuž získáno 2.599.450 Kč, zakoupení ohradníku a plachtového přístřešku k ustájení ovcí. 



Projekt: 321730 – ZO ČSOP Launensia (IČ 68298919) Podpořeno: 6.500 Kč 

Dojednání výkupu pozemků na Milské strání (1,53 ha; k vlastnímu výkupu došlo až v lednu 
2018), uspořádání 2 akcí pro veřejnost (účast 63 osob). 
 

Projekt: 321731 – ZO ČSOP Kněžice (IČ 18825460) Podpořeno: 42.320 Kč 

Uzavření 4 nových užívacích smluv (1 ha), 1 nové dohody o spolupráci (3,65 ha), získání 2 
souhlasů s péčí (0,27 ha) a prodloužení 1 užívací smlouvy (0,3 ha), celkem na 4 lokalitách, 
zpracování ochranářského plánu na lokalitu V jalovčí. 
 

Projekt: 321732 – ZO ČSOP JARO Jaroměř (IČ 67441076) Podpořeno: 26.000 Kč 

Zahájení veřejné sbírky na podporu činnosti pozemkového spolku, oslovování 400 
potenciálních dárců (zatím díky tomu získáno 154.000 Kč), organizační zajištění 15 
dobrovolnických akcí (zapojeno 450 dobrovolníků). 
 

Projekt: 321735 – ZO ČSOP Armillaria (IČ 64040411) Podpořeno: 17.000 Kč 

Obnovení 3 souhlasů s péčí (1,2 ha) na 3 lokalitách. 
 

Projekt: 321736 – Sdružení pro venkov, z.s. (IČ 26659166) Podpořeno: 8.000 Kč 

Rešerše vlastnických vztahů na Zázmonících a oslovení vlastníků, organizační zajištění 3 kupních 
smluv (0,26 ha) a prodloužení 1 užívací smlouvy (0,48 ha). 

 


