
REALIZOVANÉ PROJEKTY  
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ  

V ROCE 2012 

Podáno 32 projektů. 
31 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.389.760 Kč. 

Projekt: 321201 –  ZO ČSOP Ždánický les Podpořeno: 25.000 Kč 

Zajištění výkupu pozemku (0,32 ha) na Lipinách, zajištění dokumentace managementu lokalit 
prostřednictvím nákupu fotoaparátu, setkání s vlastníky. 
 

Projekt: 321202 – Mokřady – ochrana a management, o.s. Podpořeno: 59.980 Kč 

Uzavření dohody o bezplatném užívání na lokalitách Nadějovské nivy, Pod Ochozem, Pístov II 
a Lesnovský rybníček (celkem 6,71 ha), získání souhlasů s prováděním managementu na 
lokalitách Rančířovský Okrouhlík, U Měšína, Hulišťata, Rychtářský rybník a Pod Lyžařem 
(celkem 9,03 ha), zajištění managementu lokalit prostřednictvím nákupu nářadí (2 
křovinořezy, motorová pila. sekery)  , zpracování žádostí na PPK a POPFK.  
 

Projekt: 321203 – EC Meluzína - RCAB Podpořeno: 56.000 Kč 

Uzavření dohody o spolupráci s vlastníky Botanické zahrady Dalovice (0,84 ha), zpracování 16 
projektů na zajištění financování a 4 projektů na zajištění financování průzkumů lokalit v péči 
pozemkového spolku. 
 

Projekt: 321204 – ZO ČSOP Bílé Karpaty Podpořeno: 54.000 Kč 

Zajištění výkupu pozemku (0,19 ha) na Vlčím hrdle, organizování lokální kampaně na podporu 
záchrany Vlčího hrdla (Ekojarmark Veselí nad Moravou, Biodožínky Velká nad Veličkou, TSTTT 
Uherské Hradiště), vypracování botanického, entomologického a ornitologického průzkumu 
Vlčího hrdla jako podkladu pro další management. 
 

Projekt: 321205 – Sorbus, o.s. Podpořeno: 48.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na 3 pozemky v lokalitě Ovocný sad u Perné (1,32 ha), zajištění 
managementu a správy lokalit prostřednictvím nákupu křovinořezu a GPS, akce na zapojení 
veřejnosti do návratu oskeruší do krajiny Podyjí, jednání o zápisu pozemků do LPIS (zajištění 
financování managementu ze zemědělských dotací), vytipování dalších zájmových lokalit. 
 

Projekt: 321206 – o.s. Anthericum Podpořeno: 60.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v Podkrušnohoří prostřednictvím nákupu dvou křovinořezů a 
motorové pily. 
 

Projekt: 321207 – Vespolek, o.s. Podpořeno: 60.000 Kč 

Organizace úspěšné veřejné sbírky na zakoupení ovcí, zajištění managementu lokalit 
prostřednictvím nákupu elektrického ohradníku, vyhledávání roubů do genofondového sadu.  
 

Projekt: 321208 – ZO ČSOP Teplice - Fergunna Podpořeno: 45.000 Kč 

Geodetické zaměření lokality Střelenská louka. 



 

Projekt: 321209 – ZO ČSOP Berkut Podpořeno: 57.600 Kč 

Geodetické zaměření pozemků v Bečovské botanické zahradě, zajištění kamerového systému 
k ostraze lokality, zpracování hydrogeologického posudku. 
 

Projekt: 321210 – ZO ČSOP Launensia Podpořeno: 33.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na lokalitu V Lukách (0,11 ha), obnova nájemních smluv po změně 
vlastníků či obnově operátu na lokalitách Oblík, Stráně s Drahobuz a Louky pod Hrádkem 
(celkem 4,37 ha), instalace informačních panelů na lokalitách Stráně u Drahobuz a Louky pod 
Solanskou horou. 
 

Projekt: 321211 – ZO ČSOP Botič-Rokytka Podpořeno: 15.000 Kč 

Realizace aktivit propagujících činnost pozemkového spolku – infostánek na Dnu Země (cca 
50 lidí), výstavy na Toulcově dvoře a ve vitríně klubovny v Praze 10. 
 

Projekt: 321212 – ZO ČSOP Alter Meles Podpořeno: 15.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na Lom u Políkna (1,82 ha) a na historickou alej v Jindřichovicích, 
získání souhlasu s prováděním údržby památných lip v Přílezech a zámecké aleje a skupiny 
buků v Horních Lubech , zajištění správy pozemků prostřednictvím zakoupení GPS. 
 

Projekt: 321213 – ZO ČSOP Vlašim Podpořeno: 60.000 Kč 

Zajištění geodetického oddělení a následného výkupu pozemků na lokalitě Na Ostrově (5,20 
ha), získání souhlasů s prováděním managementu Upolínové louky u Vranic a Říšnické louky 
(1,03 ha), obnovení nájemních smluv na lokalitách Louka u Sedmpán, Jinošovské údolí a 
Bývalé popraviště (2,75 ha), obnovení souhlasů s managementem na lokalitách Blažejovické 
louky, Řísnické louky a Jinošovské údolí (2,30 ha),  jednání s vlastníky dalších vytipovaných 
lokalit, příprava smlouvy o věcném břemeni, instalace informační tabule u rybníka Machlov 
 

Projekt: 321214 – Lunaria, o.s. Podpořeno: 30.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v Jindřichovicích pod Smrkem prostřednictvím nákupu 
drobného nářadí. 
 

Projekt: 321215 – ZO ČSOP Salamandr Podpořeno: 60.000 Kč 

Získání souhlasů s prováděním managementových prací na lokalitách Vápenka, Junákov a 
Krkavec (dohromady 13,03 ha), rozvoj firemního sponzoringu na činnost pozemkového spolku 
(získáno 170.000 Kč), příprava podkladů projektu do nestrukturálního programu LIFE +.  
 

Projekt: 321216 – ZO ČSOP Jeseník nad Odrou Podpořeno: 35.000 Kč 

Uzavření smlouvy o spolupráci s nájemcem zahrad u komunitního centra klášter (0,41 ha), 
obnova již vypršelých nájemních smluv na mokřadní louky v Poloúvsí (0,72 ha) a), obnova 
informačních panelů na lokalitách v péči pozemkového spolku (celkem 7 panelů; 
spolufinancováno i z jiného zdroje), zajištění managementu lokalit zakoupením rotavátoru a 
nářadí na údržbu sadů. 
 

Projekt: 321217 – Predmostenzis, o.s. Podpořeno: 44.800 Kč 

Instalace 4 informačních panelů v sadech na Žernavé, zajištění managementu lokality 
prostřednictvím nákupu motorové pily, uspořádání či spolupořádání 5 akcí pro veřejnost na 
lokalitě (účast celkem cca 1300 lidí), zapojení dobrovolníků do péče o lokality. 



Projekt: 321218 – Pobočka ČSO na Vysočině Podpořeno: 45.000 Kč 

Zajištění výkupu pozemků (1,54 ha) v lokalitě Nad Svitákem, zpracování myrmekologického a 
botanického průzkumu této lokality jako podklad pro její následný management,  zajištění 
finanční podpory managementovývh zásahů z PPK. 
 

Projekt: 321219 – Zamenis, o.s. Podpořeno: 38.500 Kč 

Zajištění lokalit v péči pozemkového spolku prostřednictvím zakoupení fotopastí, dataloggerů 
endoskopické kamery a GPS. 
 

Projekt: 321220 – ZO ČSOP Kněžice Podpořeno: 58.800 Kč 

Získání souhlasu s péčí o lokalitu Měchonečný kopec (5,21 ha), jednání s vlastníky pozemků 
pronajatých před koncem roku 2011 o podrobnostech realizace projektu OPŽP, vytvoření 
monitorovacího plánu zásahů na lokalitách v péči PS,založení trvalých monitorovacích ploch 
na lokalitách. 
 

Projekt: 321221 – ZO ČSOP PS Hády Podpořeno: 52.000 Kč 

Označení přístupových cest na Hády v zájmu zvýšení bezpečnosti návštěvníků, uspořádán 
dvou akcí pro veřejnost na lokalitě (cca 400 účastníků), obnova 2 informačních panelů. 
 

Projekt: 321222 – ZO ČSOP Šumava Podpořeno: 26.500 Kč 

Uzavření nájemních smluv (1,63 ha) a získání souhlasů s prováděním managementových 
opatření (2,71 ha) v lokalitě Velká Homolka, získání souhlasů s prováděním 
managementových opatření v lokalitě Mez u Peckova (0,17 ha). 
 

Projekt: 321223 – Regionální sdružení ČSOP Iris Podpořeno: 58.500 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na lokalitu Mokřad u Aloisova (0,44 ha) a podnájemní smlouvu na 
lokalitu Taramka (0,39 ha), uspořádání výstavy o pozemkovém spolku v Ekocentru Prostějov 
(ještě trvá), akce pro veřejnost k 10 letům pozemkového spolku (46 účastníků) a dvou 
managementových táborů (účast 27 dobrovolníků). 
 

Projekt: 321225 – ZO ČSOP Armillaria Podpořeno: 33.000 Kč 

Vypracování entomologického průzkumu Opičáku a rešerše vlastnických vztahů a 
historických souvislostí nové zájmové oblasti Heřmanice, zprovoznění interaktivní mapy 
Opičáku (http://opicak.webzdarma.cz), uspořádání 8 akcí pro veřejnost na lokalitách v péči 
pozemkového spolku (účast 66 lidí), propagace pozemkového spolku na Krásenské pouti 
(účast cca 500 lidí). 
 

Projekt: 321226 – ZO ČSOP Jaro Jaroměř Podpořeno: 30.000 Kč 

Uzavření nájemních smluv na lokality Břístevská hůra, Kobylské skály, Zátvor, Nad vilami, 
Třešňovka Újezd pod Troskami a Hrubá luka (dohromady 13,50 ha), uzavření dohod o 
spolupráci s vlastníky na lokalitách Teplomilné stráně Bezděkov nad Třebůvkou, Hovoranské 
úlehle, Teplomilná stráň Květná a Pouzdřanská step (celkem 28,02 ha), získány souhlasy 
s prováděním managementu na lokalitách Slatinné louky a Dlouhopolského rybníka, sad 
v Dobré vodě, Mazurovy chalupy, Na Plachtě, Pamětník, Vojenské cvičiště Jaroměř, Hraničky, 
stráň v Radkově stráň Vranová, Kozí hůrka a lučního pásu v Hradci Králové (44,67 ha), vydání 
fundraisongové publikace Pomáhám přírodě (náklad 5000 ks). 
 



Projekt: 321227 – PermaLot, o.s. Podpořeno: 60.000 Kč 

Zajištění finanční udržitelnosti pozemkového spolku prostřednictvím nákupu zařízení na 
výrobu skladovatelných ovocných šťáv ze sadů v péči spolku. 
 

Projekt: 321228 – ZO ČSOP KOSENKA Podpořeno: 30.000 Kč 

Zajištění výkupu pozemků na Ščúrnici (2,47 ha), uzavření předkupní smlouvy na pozemky 
v lokalitě Stráž (0,78 ha), organizace lokální kampaně Zachraň les na záchranu Ščúrnice, 
aktualizace ochranářského plánu na lokalitu Stráž, administrace převedení pozemků ve 
vlastnictví pozemkového spolku do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu ochrany 
přírody, zprovoznění zázemí pozemkového spolku po loňském požáru, organizace 
dobrovolnických akcí (213 dobrovolníků). 
 

Projekt: 321229 – Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody 
střední Moravy, o.s. 

Podpořeno: 60.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na lokalitu Dolní vinohrádky (1,40 ha), získání dlouhodobých 
souhlasů s prováděním ochranářských zásahů na lokalitách Kačení louka, Chrbovský les, 
Třesín, Terezské údolí, Bukovany - Na skále (dohromady 154,12 ha), obnovení nájemní 
smlouvy po změně vlastníka na lokalitě Kašpárkovec (0,74 ha), obnovení souhlasů s péčí na 
lokalitách Vinohrádek, Blátka a Vranovice - Na skále (dohromady 6,72 ha), zajištění 
financování managementu (PPK, POPFK, příspěvek Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje), vydání letáku o pozemkovém spolku (náklad 3000), propagace pozemkového spolku 
na Ekologických dnech Olomouc. 
 

Projekt: 321230 – ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Podpořeno: 22.000 

Zajištění finanční udržitelnosti pozemkového spolku prostřednictvím nákupu odšťavňovače 
na zpracování ovoce ze sadů v péči spolku, kompletní redesign webových stránek 
www.podbeskydi.cz. 
 

Projekt: 321231 – Pozemkový spolek Nosperk, o.s. Podpořeno: 27.320 Kč 

Jednání s vlastníky pozemků na lokalitě Nosperk a s potenciálními sponzory, organizace 
dobrovolnických akcí na lokalitě (29 dobrovolníků). 
 

Projekt: 321232 – Čmelák – Společnost přátel přírody Podpořeno: 60.000 Kč 

Rozvíjení principu firemních patronátů nad jednotlivými lokalitami (4 patroni), rozvíjení 
individuálního fundraisingu (300 nových dárců), geodetické zaměření lokalit Chrastava, Dolní 
Vítkov, Horní Maxov a Jablonné v Podještědí, uspořádání 8 akcí pro veřejnost (účast několik 
set lidí), uspořádání 23 akcí pro dobrovolníky, zpracování ochranářských plánů na lokality 
Chrastava a Dolní Vítkov. 

 


