
REALIZOVANÉ PROJEKTY  
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ  

V ROCE 2013 

Podáno 32 projektů. 
32 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. 

Projekt: 321301 –  ZO ČSOP Ždánický les (IČ 75068281) Podpořeno: 10.000 Kč 

Jednání s vlastníky pozemků na Lipinách (zajištění výkupu 0,33 ha a předjednání výkupu 
dalších 0,8 ha) na Lipinách, propagace činnosti pozemkového spolku v médiích. 
 

Projekt: 321302 – Mokřady – ochrana a management, o.s.  
(IČ 22763198) 

Podpořeno: 53.000 Kč 

Jednání s vlastníky 15 zájmových lokalit (uzavření tří dlouhodobých dohod o bezúplatném 
užívání na celkem 7,84 ha, jedné nájemní smlouvy na 0,58 ha a pěti souhlasů s prováděním 
managementu na celkem 0,35 ha), zajištění managementu lokalit (nákup elektrocentrály, 
kalového čerpadla, pracovního nářadí, náhradních dílů ke křovinořezům a motorovým pilám 
a ochranných pomůcek, zpracování žádostí o finanční podporu managementu do PPK, POPFK 
a Nadace Partnerství). 
 

Projekt: 321303 – ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318) Podpořeno: 55.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, elektrických nůžek a závěsného vozíku), 
uzavření nájemní smlouvy na mokřadní louku u Buchlovic (0,12 ha) 
 

Projekt: 321304 – EC Meluzína – RCAB (IČ 49752065) Podpořeno: 55.000 Kč 

Uzavření dohod o spolupráci s uživateli o údržbě dvou lokalit (celkem 4,6 ha), zajištění 
managementu lokalit (zpracování 4 projektů do grantového programu Karlovarského kraje a 
1 projektu do grantového programu Ústeckého kraje). 
 

Projekt: 321305 – ZO ČSOP Vlašim (IČ 18595677) Podpořeno: 55.000 Kč 

Zpracování analýzy historického využití lokality Dolnokralovické hadce, zpracování 
ochranářského plánu lokality Na ostrově, jednání s vlastníky 10 zájmových lokalit (zajištění 
výkupu 0,46 ha v lokalitě Na pramenech, domluva směny více jak 2 ha pozemků v rámci 
pozemkových úprav v lokalitě Podlesí, získání souhlasu s péčí o pozemky na 5 lokalitách o 
celkové výměře 1,1 ha), vybudování informačního panelu na lokalitě Údolí potoka u Dolské 
myslivny, uspořádání dvou akcí pro veřejnost na zájmových lokalitách (účast celkem 42 lidí) a 
zajištění managementu lokalit (zpracování žádostí o finanční podporu managementu do 
OPŽP, PPK a grantového programu Středočeského kraje). 
 

Projekt: 321306 – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády  
(IČ 70882631) 

Podpořeno: 47.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup ručního nářadí pro brigádníky), obnova dvou poškozených 
informačních panelů,  uspořádání čtyř akcí pro veřejnost (účast celkem cca 190 lidí). 
 



 

Projekt: 321307 – ZO ČSOP Launensia (IČ 689298919) Podpořeno: 38.000 Kč 

Jednání s vlastníky 2 zájmových lokalit (uzavření nájemních smluv na celkem 2,88 ha), 
vybudování informačního panelu na lokalitě Malíč-Knobložka a zajištění managementu lokalit 
(nákup motorové pily).  
 

Projekt: 321308 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 47895497) Podpořeno: 27.600 Kč 

Jednání s vlastníky lokality Vlčí Hrdlo (zajištění výkupu 1,23 ha, předjednání výkupu dalších 
1,59 ha), organizace lokální kampaně "Obnova luk v Pomoraví", zpracování ochranářského 
plánu na lokalitu Vlčí Hrdlo. 
 

Projekt: 321309 – ZO ČSOP Salamandr (IČ 70238723) Podpořeno: 55.000 Kč 

Firemní fundraising (získány dary ve výši 305.000 Kč), zajištění managementu lokalit 
(organizace 5 dobrovolnických akcí – celkem 59 dobrovolníků). 
 

Projekt: 321310 – Zamenis, o.s. (IČ 27038351) Podpořeno: 37.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, drobného nářadí, ochranných 
pomůcek…), jednání s vlastníky v zájmové oblasti. 
 

Projekt: 321311 – Anthericum, o.s. (IČ 22855939) Podpořeno: 24.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu a ochranných pomůcek). 
 

Projekt: 321312 – Muzeum přírody Český ráj, o.s. (IČ 26634775) Podpořeno: 15.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (oprava sekačky), obnova dvou informačních tabulí. 
 

Projekt: 321313 – Vespolek, o.s. (IČ 26995395) Podpořeno: 55.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, zajištění opravy ohrad). 
 

Projekt: 321314 – Lunaria, o.s. (IČ 64040534) Podpořeno: 40.000 Kč 

Vytvoření propagačního videa (zveřejněno na internetu a sociálních sítích), zajištění 
managementu lokalit (nákup vybavení pro zajištění dobrovolnických akcí), fundraisingové 
aktivity (získány věcné dary pro provoz spravovaného areálu v hodnotě 150.000 Kč). 
 

Projekt: 321315 – ZO ČSOP Kněžice (IČ 18825460) Podpořeno: 55.000 Kč 

Jednání s vlastníky 3 lokalit (zajištění výkupu pozemků o výměře 0,65 ha, pronájem pozemků 
na 11,3 ha a uzavření dohody o spolupráci při péči o 4,5 ha pozemků), zajištění managementu 
lokalit (nákup sekačky). 
 

Projekt: 321316 – Pozemkový spolek Mantis, o.s. (IČ 1219766) Podpořeno: 30.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, elektrického ohradníku a ochraných 
pomůcek). 
 

Projekt: 321317 – Predmostenzis, o.s. (IČ 66743885) Podpořeno: 36.400 Kč 

Firemní fundraising (jednání o uzavření patronských smluv, zatím bez konkrétního výsledku), 
propagace pozemkového spolku (na třech akcích s účastí 1740 lidí). 
 



 

Projekt: 321318 – ZO ČSOP SEV Mravenec (IČ 65983611) Podpořeno: 40.000 Kč 

Jednání s vlastníky tří zájmových lokalit (uzavření nájemní smlouvy na 0,12 ha, ústních dohod 
na 4,72 ha), zajištění managementu zájmových lokalit (nákup vozíku, zpracování žádostí o 
finanční podporu managementu do PPK a POPFK, uspořádání dobrovolnické akce – účast 14 
dobrovolníků), zpracování ochranářského plánu na lokalitu Ve sklenářích. 
 

Projekt: 321319 – ZO ČSOP KOSENKA (IČ 46276394) Podpořeno: 30.000 Kč 

Jednání s vlastníky tří lokalit (zajištění výkupu ideální poloviny 1,57 ha pozemků, uzavření 
nájemních smluv na 3,33 ha), organizace lokální kampaně "Zachraň les" (získáno na konto 
veřejné sbírky 236 896 Kč), oprava tří informačních tabulí na Stráži, doplnění mapového 
serveru zájmových lokalit. 
 

Projekt: 321320 – ZO ČSOP Botič-Rokytka (IČ 48137961) Podpořeno: 24.200 Kč 

Jednání s vlastníkem lokality Triangl s cílem odkoupení pozemku (neúspěšné), zajištění 
managementu lokalit (nákup drobného pracovního nářadí a ochranných pomůcek). 
 

Projekt: 321321 – Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.  
(IČ 46747362) 

Podpořeno: 55.000 Kč 

Jednání s vlastníky čtyř lokalit s cílem předjednání výkupu (vlastní výkupy zatím nebyly 
z důvodu nedostatku finančních prostředků využitelných na tento účel realizovány), 
fundraisingové aktivity (získání 4 firemních patronů a cca 400 individuálních dárců), zajištění 
managementu lokalit (nákup pracovních pomůcek pro dobrovolníky). 
 

Projekt: 321322 – Sorbus, o.s. (IČ 22907181) Podpořeno: 41.300 Kč 

Jednání s vlastníky lokality Pod Stolovou horou (uzavření nájemní smlouvy na 0,05 ha), 
zajištění managementu lokalit (nákup motorové pily a ručního postřikovače, dořešení otázky 
financování managementu ze zemědělských dotací). 
 

Projekt: 321323 – ZO ČSOP Šumava (IČ 75127326) Podpořeno: 45.000 Kč 

Jednání s vlastníky pozemků na čtyřech lokalitách (uzavření nájemních smluv na 0,71 ha, 
získání souhlasů s péčí s příslibem budoucího pronájmu na 2,41 ha pozemků, předjednání 
výkupu 0,66 ha; vlastní výkup bude uskutečněn začátkem roku 2014), zajištění managementu 
lokalit (nákup ohradníku s příslušenstvím). 
 

Projekt: 321324 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606) Podpořeno: 53.000 Kč 

Jednání s vlastníky dvou lokalit (cíl výkup pozemků; jednání dosud neuzavřena), kroky 
k lepšímu právnímu zajištění pozemků ve vlastnictví pozemkového spolku (úpravy druhu 
pozemku, nový LHO…), zajištění managementu lokalit (nákup ručního nářadí a elektrického 
ohradníku), propagace pozemkového spolku (uspořádání výstavy fotografií – více jak 100 
návštěvníků, přednáška – 25 účastníků, propagační stánek na akcích pro veřejnost, 
pořádaných MAS), výroba informačního baneru.  
 

Projekt: 321325 – Pobočka ČSO na Vysočině (IČ 75107988) Podpořeno: 55.000 Kč 

Jednání s vlastníky 2 lokalit (zajištění výkupu 3,12 ha), zajištění managementu lokalit 
(zpracování žádostí o finanční podporu managementu do PPK, grantového programu Kraje 
Vysočina, Nadace OKD a Nadace Partnerství. koordinace managementu 27 lokalit). 
 



 

Projekt: 321326 – Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody 
střední Moravy, o.s. (IČ 41031547) 

Podpořeno: 55.000 Kč 

Jednání s vlastníky 15 lokalit (uzavření nájemních smluv na 3,54 ha, získání souhlasů s péčí na 
503,88 ha), zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, zpracování žádostí o finanční 
podporu managementu do PPK, POPFK, OPŽP, grantového programu města Olomouc…), 
propagace činnosti pozemkového spolku na Ekologických dnech Olomouc. 
 

Projekt: 321327 – ZO ČSOP Kladensko (IČ 75150018) Podpořeno: 42.000 Kč 

Zajištění pořádání osvětových akcích na lokalitě (nákup elektrocentrály), pořízení nástěnky 
pro propagaci aktivit pozemkového spolku v centru Kladna. 
 

Projekt: 321328 – Regionální sdružení ČSOP Iris (IČ 116670) Podpořeno: 55.000 Kč 

Jednání s vlastníky dvou lokalit (uzavření nájemní smlouvy na 3,87 ha a podnájemní smlouvy 
na 0,60 ha), zajištění managementu lokalit (nákup křovinořezu, organizace tří 
dobrovolnických managementových táborů a čtyř jednodenních dobrovolnických akcí s účastí 
celkem 155 lidí, organizační zajištění managementu 29 lokalit), uspořádání tří akcí pro 
veřejnost na lokalitách (účast celkem 81 lidí), jedná akce pro pedagogy na lokalitách (účast 11 
lidí) a jedné přednášky o činnosti spolku (účast 26 lidí), propagace činnosti pozemkového 
spolku na 7 akcích pro veřejnost (mimo jiné výstava Flora Olomouc či multižánrovém 
festivalu STARTfest v Želči). 
 

Projekt: 321329 – ZO ČSOP Jeseník nad Odrou (IČ 60798866) Podpořeno: 54.500 Kč 

Jednání s vlastníkem mokřadu v Hraběticích (uzavření dohody o spolupráci na 0,43 ha), 
zajištění managementu lokalit (nákup ručního nářadí, pomůcek k chovu včel), vydání 
informačního letáku o pozemkovém spolku (náklad 2000 ks). 
 

Projekt: 321330 – ZO ČSOP Armillaria (IČ 64040411) Podpořeno: 52.000 

Administrativní aktivity kolem lokality Opičák (jednání s městem o zajištění souvisejících 
pozemků, připomínkování územního plánu, příprava nových LHO, dopracování 
ochranářského plánu), tisk informační pohlednice (náklad 1000 kusů),  uspořádání šesti akcí 
pro veřejnost na spravovaných lokalitách (účast 53 lidí) a  dvou setkání s vlastníky. 
 

Projekt: 321331 – ZO ČSOP Berkut (IČ 66364256) Podpořeno: 55.000 Kč 

Zpracování znaleckého posudku na pozemky Bečovské botanické zahrady, geodetické 
zaměření pozemků, zajištění rozboru kvality vodního zdroje, organizační zajištění činnosti 
dobrovolníků (10 akcí, celkem 77 účastníků). 
 

Projekt: 321332 – Cesta z města, o.s. (IČ 27057020) Podpořeno: 55.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit (nákup malotraktoru a další mechanizace). 

 


