
REALIZOVANÉ PROJEKTY  
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ  

V ROCE 2011 

Podáno 37 projektů. 
35 realizovaných projektů podpořeno částkou 550.000 Kč. 

Projekt: 321101 –  ZO ČSOP Ždánický les Podpořeno: 8000 Kč 

Zajištění výkupu pozemku (0,43 ha) na Lipinách, zpracování ochranářského plánu na Lipiny. 
 

Projekt: 321102 – Sorbus, o.s. Podpořeno: 10.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na lokalitu Slanisko v trojúhelníku (2,39 ha), navázání kontaktu 
s vlastníky dalších lokalit; založení a akreditace pozemkového spolku Sorbus.  
 

Projekt: 321103 – EC Meluzína - RCAB Podpořeno: 15.000 Kč 

Zajištění převzetí vlastnických práv k pozemku (0,49 ha) v lokalitě Alej u Boru a - mimo 
finanční podporu projektu - prezentace této lokality na webových stránkách organizace 
(www.meluzina.info), příprava 4 úspěšných žádosti do grantového řízení Karlovarského kraje 
v celkové výši 197.000 Kč, zajištění registrace VKP Luční sad pod Větrovem (ve spolupráci 
s vlastníky pozemku). 
 

Projekt: 321104 – ZO ČSOP Hasina Louny Podpořeno: 5100 Kč 

Uzavření výpůjční smlouvy na pozemky v lokalitě Stráň Na kamenici (0,85 ha) a - mimo 
finanční podporu projektu - instalace informační tabule na této lokalitě, aktualizace a 
doplnění webových stránek www.hasina.cz. 
 

Projekt: 321105 – ZO ČSOP Launensia Podpořeno: 15.000 Kč 

Obnova nájemních smluv na lokalitách Vědlice (0,55 ha), Oblík (1,15 ha), získání souhlasu 
s činností na lokalitě Dřevce (0,18 ha) a Vroutek (0,21 ha), jednání o možném výkupu 
pozemků v lokalitě Radouň. 
 

Projekt: 321106 – o.s. Anthericum Podpořeno: 25.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v Podkrušnohoří prostřednictvím nákupu bubnové sekačky. 
 

Projekt: 321107 – Zamenis, o.s. Podpořeno: 23.000 Kč 

Zajištění údržby líhnišť užovky stromové v Poohří prostřednictvím zakoupení motorové a 
dalšího nářadí, průběžná komunikace a spolupráce s vlastníky a správci lokalit klíčových pro 
rozmnožování užovky stromové. 
 

Projekt: 321108 – ZO ČSOP KOSENKA Podpořeno: 25.000 Kč 

Zajištění výkupů pozemků (3,15 ha) na lokalitě Ščúrnica včetně zajištění finančních 
prostředků prostřednictvím lokální kampaně, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
pozemek (0,86 ha) na lokalitě Stráž, zpracování ochranářského plánu pro lokalitu Stráž, 
propagace činnosti pozemkových spolků a kampaně Místo pro přírodu na 1 akci pro veřejnost 
(účast 50 lidí) a řady odborných exkursích na zájmové lokality, nefinancovaných v rámci 
tohoto projektu).  



Projekt: 321109 – ZO ČSOP Vlašim Podpořeno: 20.000 Kč 

Uzavření nájemních smluv na lokality Upolínová louka u Vranic (0,27 ha) a Blažejovice (1,53 
ha), získání souhlasů s činností na lokalitě Na Kačíně (0,20 ha), Řísnické louky (0,19 ha), 
Upolíny u Losin (0,03 ha), Tisek (0,08 ha) a Na pramenech (0,13 ha), obnovení souhlasů 
s činností na lokalitách Blažejovice (0,45 ha), Údolí potoka u Dolské myslivny (0,92 ha), 
Jinošovské údolí (0,59 ha) a Na Kačíně (0,54 ha), uspořádání jednoho setkání s vlastníky, 
propagace pozemkového spolku prostřednictvím umístění fotografií zájmových lokalit na 
veřejný server Panoramio.com, příprava podkladů pro projekt OPŽP. 
 

Projekt: 321110 – PermaLot, o.s. Podpořeno: 3000 Kč 

Příprava projektu do Nadace Partnerství na zlepšení zázemí pozemkového spolku v hodnotě 
300.000 Kč (s dosud neznámým výsledkem). 
 

Projekt: 321111 – Jizersko-Ještědský horský spolek, o.s. Podpořeno: 16.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v péči pozemkového spolku prostřednictvím nákupu 
křovinořezu. 
 

Projekt: 321113 – Lunaria, o.s. Podpořeno: 35.000 Kč 

Vytvoření interaktivního fundarasingového webového projektu - www.virtualniskanzen.eu. 
 

Projekt: 321114 – ZO ČSOP Olza Podpořeno: 5000 Kč 

Dokončení ochranářského plánu na lokalitu V Lyngu, organizační zajištění údržby této 
lokality, konzultace se správci navazujících pozemků. 
 

Projekt: 321115 – Pobočka ČSO na Vysočině Podpořeno: 15.000 Kč 

Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních (výkup předpokládán v rámci projektu OPŽP, 
bude-li schválen) na lokality Chvojnov (2,71 ha), Na Oklice (0,41 ha) a V Hati (0,73 ha), 
uzavření nájemních smluv na lokalitách Pod Trojanem (3,84 ha), V Hati (2,27 ha) a Hajnice 
(1,41 ha), získání souhlasů s provádením činnosti na 6 lokalitách (15,38 ha), organizační 
zajištění managementu pozemků ve správě pozemkového spolku, aktivity směřující ke změně 
druhu pozemku s plánovaným vybudováním vodních tůní. 
 

Projekt: 321116 – Sdružení pro venkov, o.s. Podpořeno: 20.000 Kč 

Geodetické zaměření klíčových hranic vykoupených pozemků na lokalitě Zázmoníky. 
 

Projekt: 321117 – ZO ČSOP Botič - Rokytka Podpořeno: 15.000 Kč 

Zpracování podrobné studie o lokalitě Triangl. 
 

Projekt: 321118 – Predmostenzis, o.s. Podpořeno: 15.000 Kč 

Zpracování ochranářského plánu lokality „Sady na Žernové“, organizační zajištění 
managementu této lokality a souvisejících komunitních aktivit.  
 

Projekt: 321119 – Vespolek, o.s. Podpořeno: 30.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na pozemky budoucího genofondového sadu (0,31 ha), Zajištění 
managementu alejí a sadů na Třeboňsku prostřednictvím zakoupení sekačky. 



 

Projekt: 321120 – ZO ČSOP Šumava Podpořeno: 15.000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v lokalitě Velká Homolka (0,03 ha), obnovení 
souhlasu s péčí o lokality EVL Jaroškov (0,3 ha) a Mez u Peckova (0,2 ha), jednání s Krajským 
úřadem ohledně péče o EVL Jaroškov, fundarising – oslovení 38 potenciálních firemních 
dárců, doplnění odborné knihovny pozemkového spolku o 3 nové tituly.  
 

Projekt: 321121 – ZO ČSOP Salamandr Podpořeno: 12.000 Kč 

Získání souhlasů s péčí o lokality Hluboké (4,30 ha), Lušová-Dolina (0,59 ha), Peciválka (1,46 
ha), Korýtka (0,57 ha), Hovízky (1,11 ha), Uherská II (0,84 ha) a Soláň (3,37 ha), firemní 
fundraising – jednání s 5 regionálními firmami o podpoře (úspěšné v jednom případě). 
 

Projekt: 321122 – ZO ČSOP Berkut Podpořeno: 25.000 Kč 

Zpracování podkladů a žádosti o změnu územního plánu města, umožňující realizovat záměry 
pozemkového spolku na pozemcích v jeho vlastnictví (Bečovská botanická zahrada). 
 

Projekt: 321123 – ZO ČSOP Manětínsko Podpořeno: 5000 Kč 

Dovybavení pozemkového spolku multifunkční tiskárnou se scannerem. 
 

Projekt: 321124 – ZO ČSOP Radnice Podpořeno: 5000 Kč 

Jednání s vlastníky na lokalitách Kamenec a Rašeliniště o spolupráci či odprodeji pozemků 
(zatím neúspěšné), zajištění péče o lokalitu Všenice formou pronájmu místnímu hospodáři při 
stanovení pravidel způsobu hospodaření. 
 

Projekt: 321125 – Čmelák – Společnost přátel přírody Podpořeno: 20.000 Kč 

Jednání s vlastníky zájmových pozemků na dvou lokalitách o možném výkupu (prozatím 
neukončena), získání nových firemních patromů (sponzorů) pro údržbu dvou lokalit ve 
vlastnictví pozemkového spolku, obnovení spolupráce s patrony na dalších čtyřech lokalitách, 
uspořádání 9 exkurzí a 4 dobrovolnických akcí v Novém pralese (účast několika set lidí). 
 

Projekt: 321126 – ZO ČSOP Bílé Karpaty Podpořeno: 20.000 Kč 

Zajištění výkupu pozemků (1,32 ha) na lokalitě Vlčí Hrdlo včetně zajištění části finančních 
prostředků lokální kampaní, předjednání dalších výkupů (řešení problematických právních 
situací – blokace pozemků exekucí, nezvěstný spoluvlastník), uzavření nájemních smluv 
(25,68 ha) a získání souhlasů s činností (2,05 ha) v lokalitě Čertoryje, uzavření nájemních 
smluv (3,00 ha) a získání souhlasů s činností (0,43 ha) v lokalitě Jazevčí, uzavřen nájemních 
smluv (0,30 ha) a získání souhlasů s činností (0,38 ha) na lokalitě Vlčí, uzavření nájemních 
smluv v lokalitách Machová (0,92 ha), Megovka (2,71 ha), Skleněný vrch (0,58 ha), Zahrady 
pod Hájem (0,24 ha) a Staré hory (0,07 ha), příprava podkladů pro smlouvu o užívání 
pozemků v lokalitě Čertoryje s AOPK ČR.  
 

Projekt: 321127 – VAVÁKY, o.s. Podpořeno: 20.000 Kč 

Analýza fungování fundraisingového webu www.sanceprodraha.cz. 
 

Projekt: 321128 – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Podpořeno: 5000 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na další pozemky v lokalitě lom Hády (27,53 ha). 



 

Projekt: 321129 – ZO ČSOP Moravské Kopanice Podpořeno: 7000 Kč 

Zajištění managementu lučních lokalit ve správě pozemkového spolku dokoupením ručního 
nářadí pro dobrovolníky, doplnění odborné knihovny pozemkového spolku o právnickou 
literaturu (s ohledem na vedení sporu o legálnost plánované zástavby na cenných pozemcích 
Kopanic), jednání o pronájmu či koupi starého sadu (zatím neukončené). 
 

Projekt: 321130 – Regionální sdružení ČSOP Iris Prostějov Podpořeno: 20.000 

Zajištění výkupu pozemků na Bělé (0,69 ha)  souhlas s prováděním činnosti na přilehlých 
pozemcích téže lokality (0,89 ha), administrace daru pozemků v PP Kopaniny (0,36 ha) a 
jednoho pozemku určeného ke směně (0,24 ha), uzavření nájemních smluv na lokality Kladky 
(0,57 ha), U Bílých studýnek (0,72 ha) a U Jasénků (3,16 ha), jednání s vlastníky lokality 
v Kopcích (zatím schází souhlas klíčového vlastníka), vypracování ochranářského plánu na 
lokalitu Ospělov. 
 

Projekt: 321131 – ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem Podpořeno: 12.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v péči pozemkového spolku prostřednictvím zakoupení 
elektrické pily, opravy stávající mechanizace a organizačního zajištění prací. 
 

Projekt: 321132 – ZO ČSOP Jeseník nad Odrou Podpořeno: 25.000 Kč 

Zajištění managementu lokalit v péči pozemkového spolku prostřednictvím zakoupení 
vyklápěcího vozíku a mobilních ohrad pro ovce, jednání s vlastníky a správci zájmových lokalit 
o možné spolupráci, obnovení nájemní smlouvy na farskou zahradu v Jeseníku nad Odrou 
(0,49 ha). 
 

Projekt: 321133 – O.s. Šípek Podpořeno: 10.000 Kč 

Založení a akreditace pozemkového spolku Nosperk (nájemní smlouvy na lokalitu Nosperk 
předjednány v rámci realizace projektu, uzavřeny až v lednu). 
 

Projekt: 321134 – Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody 
střední Moravy 

Podpořeno: 20.000 Kč 

Uzavření nájemních smluv na pozemky v lokalitách Louky u Kolečka (5,29 ha) a Dolní 
Vinohrádky (1,79 ha), získání souhlasů s péčí o lokality Hrdibořické rybníky (7,6 ha), Malý 
Kosíř (2,38 ha), Sad v EVL Lesy u Bezuchova (3,92 ha), materiálové jámy v Chropyni (10,99 
ha), Včelínské louky (1,56 ha), obnovení souhlasů na lokalitě Cigánské zmoly (2,36 ha), 
příprava výkupu pozemků na matenici vrb. 
 

Projekt: 321136 – ZO ČSOP Jaro Jaroměř Podpořeno: 15.000 Kč 

Obnova nájemních smluv na 6 lokalitách (5,15 ha), uzavření dohody o spolupráci s vlastníkem 
na 9 lokalitách (21,22 ha), získání souhlasu s péčí o 9 lokalit (16,06 ha), obnovení souhlasu 
s péčí o 5 lokalit (14,60 ha), obnovení spolupráce s vlastníkem na 2 lokalitách (0,94 ha).  
 

Projekt: 321137 – ZO ČSOP Kněžice Podpořeno: 13.900 Kč 

Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v lokalitě V potokách (0,4 ha), získání souhlasu s péčí 
o lokality Starý Ptáčovský rybník (1,68 ha), Pastvina na Kleniční (1,21 ha), V potokách (0,2 ha), 
jednání s vlastníky dalších 4 lokalitách buď neúspěšné, nebo dosud neuzavřené; jednání o 
finanční či materuální podpoře se třemi firmami (úspěšné ve dvou případech), příprava 
podkladů a jednání o změně kategorie lesa na lokalitě Nový Svět.  


