REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2015
Podáno 34 projektů.
34 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč.
Projekt: 321501 – Zamenis (IČ 27038351)
Podpořeno: 46.200 Kč
Průběžná komunikace s vlastníky lokalit (včetně obnovy ústních dohod na 2 ha pozemků),
nákup vybavení potřebného k managementu lokality (přívěsný vozík, pracovní oděvy) a
výroba dřevěné nástěnky, sloužící k propagaci pozemkového spolku v místě.
Projekt: 321502 – ZO ČSOP Klíny (IČ 72019417)
Podpořeno: 16.000 Kč
Jednání s vlastníky pěti lokalit o možné spolupráci či propachtování (na jedné neúspěšně, na
zbývajících zatím neuzavřena), oslovování potenciálních dárců (zatím bez odezvy), zpracování 4
projektů na financování činnosti pozemkového spolku (grantový program Ústeckého kraje, firma
NET4GAZ; získáno 96 600 Kč), nákup drobného nářadí potřebného k managementu lokalit,
realizace dvou dobrovolnických akcí (32 dobrovolníků), vytvoření webové prezentace
Pozemkového spolku Krušnohoří (www.csopkliny.cz/pozemkovy-spolek-krusnohori).
Projekt: 321503 – Hamerský potok, o.s. (IČ 26650762)
Podpořeno: 57.800 Kč
Zajištění managementu Jindřišského údolí za pomoci nákupu nových ohradníků.
Projekt: 321504 – Muzeum přírody Český ráj (IČ 26634775)
Podpořeno: 27.000 Kč
Uzavření nájemní smlouvy na jeden pozemek v lokalitě Mezihořské sedlo (0,2 ha), nákup
vybavení potřebného k managementu lokalit (ohradník), geodetické zaměření pozemků v
lokalitě Prachovské sedlo.
Projekt: 321505 – Mokřady – ochrana a management (IČ 22763198) Podpořeno: 34.000 Kč
Organizační zajištění výkupu rybníku u Jersína (1,15 ha), uzavření výpůjčních smluv na třech
lokalitách (17,31 ha), získání či obnovení souhlasů s péčí na 19 lokalitách (46,43 ha),
zpracování 13 projektů na financování činnosti pozemkového spolku (AOPK, město Jihlava, Kraj
Vysočina; 482 000 Kč), nákup drobného nářadí potřebného k managementu lokalit, organizační
zajištění managementu lokalit včetně uspořádání dvou dobrovolnických akcí (60 dobrovolníků),
uspořádání tří akcí pro veřejnost s účastí kolem 1000 lidí, na kterých byl využit i v rámci
projektu zakoupený párty stan.
Projekt: 321506 – Ekologické centrum Meluzína - Regionální Podpořeno: 30.000 Kč
centrum Asociace Brontosaura (IČ 49752065)
Uzavření dohody o spolupráci s vlastníkem na lokalitě Dalovice (6,2 ha), zpracování 10 projektů
na financování činnosti pozemkového spolku (grantový program Ústeckého kraje, obce;
získáno 337 675 Kč).
Projekt: 321507 – ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)
Nákup ručního nářadí, potřebného k managementu lokalit.

Podpořeno: 16.600 Kč

Projekt: 321508 – ZO ČSOP Launensia (IČ 68298919)
Podpořeno: 34.000 Kč
Organizační zajištění výkupu pozemků na Líské stráni (0,83 ha), uzavření či prodloužení
nájemních smluv na dvou lokalitách (3,77 ha), osazení informačního panelu na lokalitě Líská
stráň, zakoupení křovinořezu, sloužícího k provádění managementu lokalit.
Projekt: 321509 – ZO ČSOP SEV Mravenec (IČ 65983611)
Podpořeno: 30.500 Kč
Jednání s vlastníky čtyř lokalit o pronájmu pozemků (ve dvou případech neúspěšné, ve dvou
případech dosud neuzavřené), zpracování 4 projektů na financování činnosti pozemkového
spolku (AOPK, Kraj Vysočina; získáno 149 000 Kč), nákup motorové pily, sloužící
k managementu lokalit a vydání propagační pohlednice (náklad 1200 ks).
Projekt: 321510 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 47895497)
Podpořeno: 52.000 Kč
Organizační zajištění výkupu pozemků na lokalitě Vlčí hrdlo (1,3 ha), uzavření nájemních a
pachtovních smluv na třech lokalitách (2,88 ha), příspěvek na vydání čísla časopisu Bílé / Biele
Karpaty, částečně věnovaného problematice pozemkových spolků (náklad 2400 ks), jednání
se zemědělským družstvem VSV, a.s., Vracov o údržbě lokality Vlčí hrdlo.
Projekt: 321511 – VAVÁKY, o.s. (IČ 26541998)
Podpořeno: 34.800 Kč
Nákup nářadí, potřebného k managementu lokalit (křovinořez, motorová pila).
Projekt: 321512 – ZO ČSOP Morava (IČ 3513904)
Podpořeno: 43.000 Kč
Uzavření nájemních smluv (8,46 ha) a získání souhlasů s péčí (18,44 ha) na celkem 12
lokalitách, nákup vybavení potřebného pro management a správu lokalit (křovinořez,
motorová pila, tablet), uspořádání koordinační schůzky jihomoravských NNO zabývajících se
managementem lokalit.
Projekt: 321513 – Predmostenzis (IČ 66743885)
Podpořeno: 53.000 Kč
Nákup vybavení, potřebného k managementu lokalit (ohradník, sekačka, ochranné pomůcky).
Projekt: 321514 – O.s. Lunaria (IČ 64040534)
Podpořeno: 37.600 Kč
Nákup drobného vybavení, potřebného pro management lokalit, oslovení 28 firem se žádostí o
dobrovolnickou pomoc, zorganizování 9 dobrovolnických akcí (zapojeno 48 dobrovolníků).
Projekt: 321515 – Pobočka České společnosti ornitologické na Podpořeno: 54.000 Kč
Vysočině (IČ 75107988)
Zpracování 4 projektů na financování činnosti pozemkového spolku (AOPK, Kraj Vysočina;
získáno 133 180 Kč), organizační zajištění péče o 18 lokalit, nákup drobného ručního nářadí
potřebného k managementu lokalit, příprava hydrogeologické studie lučních pramenišť
Jihlavska.
Projekt: 321516 – ZO ČSOP KOSENKA (IČ 46276394)
Podpořeno: 53.000 Kč
Organizační zajištění výkupu 6 ha pozemků na lokalitě Ščúrnica, uzavření dohod o spolupráci
na lokalitě Stráž (0,5 ha), obnovení nájemních smluv na lokalitě Bílé Potoky (1,2 ha),
zakoupení přívěsného vozíku, potřebného k managementu lokalit, vydání nástěnného
kalendáře (náklad 500 ks).

Projekt: 321517 – Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy (IČ 70538638) Podpořeno: 51.000 Kč
Vypracování studie o revitalizaci a zpřístupnění mokřadu u Svatováclavských lázní, zakoupení
nářadí potřebného k managementu lokalit (motorová pila, drobné ruční nářadí), osazení 2
informačních tabulí na lokalitě Sad v Borku, vydání informačního letáku o mokřadu u
Svatováclavských lázních (náklad 500 ks), uspořádání 3 dobrovolnických akcí (účast 25 lidí), 2
akcí pro veřejnost (účast 20 lidí) a prezentace pozemkového spolku na dalších dvou akcích
(účast cca 30 lidí).
Projekt: 321518 – ZO ČSOP Salamandr (IČ 70238723)
Podpořeno: 58.000 Kč
Organizační zajištění výkupu pozemků v lokalitách Kychová a Ochmelov (3,41 ha), uzavření
pachtovních smluv na třech lokalitách (4,28 ha), získání souhlasu s péčí na jedné lokalitě (0,86
ha), geodetické zaměření nově vykoupeného pozemku na lokalitě Ochmelov-bezlesí, nákup
vybavení potřebného k managementu lokalit (výpasné sítě se zdrojem), uspořádání 13
dobrovolnických akcí (168 dobrovolníků).
Projekt: 321519 – ZO ČSOP Vlašim (IČ 18595677)
Podpořeno: 54.000 Kč
Uzavření nájemní smlouvy na mokřadní louku u Dalkovic (0,15 ha), obnovení nájemní
smlouvy na 0,5 ha, uzavření 2 dohod o spolupráci se zemědělci regionu (22 ha), smlouvy o
ochraně památného stromu a o ochraně čapího hnízda, získání souhlasu se zařazením 5 ha na
lokalitě Dolnokralovické hadce do projektu LIFE, koordinace vlastníků při uzavření smluvní
ochrany lokality Na pramenech, zpracování 5 projektů na financování činnosti pozemkového
spolku (AOPK; 1 500 000 Kč), vypracování managementových plánů na lokality V olších a údolí
Volriny, zpracování konceptu ochrany saproxylofágního hmyzu na lokalitách pozemkového
spolku, nákup laserového dálkoměru, využívaného při správě lokalit, ověřování využitelnosti
tabletu při činnosti pozemkového spolku s informačním výstupem pro ostatní pozemkové spolky,
vytvoření nových webových stránek pozemkového spolku (www.pozemkovyspolek.net),
uspořádání 7 akcí pro veřejnost (účast 100 lidí).
Projekt: 321520 – ZO ČSOP Berkut (IČ 66364256)
Podpořeno: 43.300 Kč
Zajištění právního zastoupení ve věci sporu o odběr vody, nákup vybavení potřebného pro
management lokalit (motorová pila, prořezávací akupila, čerpadlo), organizace 5
dobrovolnických akcí (35 dobrovolníků).
Projekt: 321521 – ZO ČSOP Podještědí (IČ 3735435)
Podpořeno: 34.000 Kč
Získání souhlasů s péči o lokality v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko (14,5 ha),
nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (křovinořez, drobné nářadí), vytvoření
webových stránek pozemkového spolku (www.csoppodjestedi.cz).
Projekt: 321522 – Cesta z města, o.s. (IČ 27057020)
Podpořeno: 55.500 Kč
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (křovinořez, přívěs na trávu), uspořádání
jedné dobrovolnické akce (10 dobrovolníků).
Projekt: 321523 – ZO ČSOP Šumava (IČ 75127326)
Podpořeno: 54.000 Kč
Uzavření nájemních smluv na přírodní rezervace Radost a Pasecká slať (8,85 ha), obnovení
souhlasů s managementem na 1,71 ha, zpracování ochranářského plánu na lokalitu Velká
Homolka, nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (křovinořez).

Projekt: 321524 – Boskovštejn – místo pro život (IČ 2298694)
Podpořeno: 24.000 Kč
Jednání s vlastníky o pronájmu pozemků (neuzavřeno), nákup vybavení potřebného
k managementu lokalit (křovinořez, ohradník), výroba 6 mobilních informačních tabulek o
významu pastvy.
Projekt: 321525 – ZO ČSOP Kněžice (IČ 18825460)
Podpořeno: 40.000 Kč
Uzavření nájemní smlouvy na lokalitu Prameniště u Předína (3 ha), jednání o odkoupení
pozemků v lokalitě V Jalovčí (0,67 ha; dosud neuzavřeno, před podpisem kupní smlouvy),
oslovení 8 firem se žádostí o sponzoring – adopci lokality (zatím bez výsledku), nákup
vybavení potřebného k managementu lokalit (křovinořez, sekačka), výroba 5 mobilních
informačních tabulek o významu pastvy.
Projekt: 321526 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606)
Podpořeno: 42.000 Kč
Organizační zajištění výkupu pozemků v lokalitě Kamenec (0,25 ha), uzavření dohody o
managementu na téže lokalitě (0,5 ha), jednání v souvislosti s komplexními pozemkovými
úpravami v k.ú. Olešná, snahy o převedení lesů v k. ú. Olešná do kategorie lesy zvláštního
určení (dosud neuzavřeno), zakoupení ručního nářadí a ochranných pomůcek potřebných
k managementu lokalit.
Projekt: 321527 – Regionální sdružení ČSOP Iris (IČ 116670)
Podpořeno: 54.000 Kč
Organizační zajištění výkupu ideální poloviny pozemku na lokalitě Bělá (0,27 ha), uzavření
pachtovních smluv na 2 lokalitách (0,32 ha), obnovení nájemních a pachtovních smluv na 3
lokalitách (12 ha), zorganizování 8 dobrovolnických akcí (účast 130 dobrovolníků),
organizační zajištění managementu lokalit v péči pozemkového spolku, uspořádání 3 akcí pro
veřejnost (74 účastníků), prezentace pozemkového spolku na 6 dalších veřejných akcích (cca
400 účastníků).
Projekt: 321528 – ZO ČSOP JARO Jaroměř (IČ 67441076)
Podpořeno: 50.000 Kč
Organizační zajištění výkupu pozemků na Hořečkové stráni u Vřešťova (0,37 ha), uzavření
dohody o spolupráci při péči o pozemky v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice
(63,46 ha), získání či obnovení souhlasů s managementem na 9 lokalitách (28,9 ha), obnovení
nájemní smlouvy (0,64 ha), oslovení 20 potenciálních sponzorů (prozatím zisk 15 000 Kč na
slevách na materiálu), zpracování ochranářského plánu na lokalitu Ještěrčí ráj, nákup
křovinořezu potřebného k managementu lokality, zorganizování 7 dobrovolnických akcí
(účast 320 dobrovolníků).
Projekt: 321529 – Čmelák – Společnost přátel přírody (IČ 46747362) Podpořeno: 55.400 Kč
Zorganizování 22 dobrovolnických akcí (účast 372 dobrovolníků), organizační zajištění
managementu lokalit v péči pozemkového spolku, uspořádání 23 akcí pro veřejnost (účast
624 lidí), dokumentace aktivit pozemkového spolku profesionálním fotografem.
Projekt: 321530 – ZO ČSOP Kladensko (IČ 75150018)
Podpořeno: 27.000 Kč
Jednání o pronájmu pozemků sadu pod hradištěm (neuzavřeno), nákup křovinořezu
potřebného pro management lokalit. pravidelné informování veřejnosti o aktivitách
pozemkového spolku prostřednictvím nástěnky v Kladně.

Projekt: 321531 – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády (IČ 70882631) Podpořeno: 33.200 Kč
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (motorová pila a fotovoltaický panel).
Projekt: 321532 – Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Podpořeno: 40.000 Kč
Moravy (IČ 41031547)
Uzavření výpůjčních smluv na 2 lokalitách (4,38 ha), zpracování a administrace 34 projektů na
financování činnosti pozemkového spolku (OPŽP, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, AOPK,
Norské fondy, město Olomouc, Ministerstvo obrany; 11 266 296 Kč), propagace pozemkového
spolku na Ekologických dnech Olomouc (účast cca 300 lidí).
Projekt: 321533 – ZO ČSOP Armillaria (IČ 64040411)
Podpořeno: 50.600 Kč
Získání souhlasů s manegementem na 17 lokalitách (16,5 ha), jednání o možnbostech
pronájmu či výkupu pozemků v Heřmanicích (zatím neuzavřeno), zpracování 5 projektů na
financování činnosti pozemkového spolku (AOPK, město Liberec, Liberecký kraj; 405 000 Kč),
nákup křovinořezu potřebného k managementu lokalit, uspořádání 9 akcí pro veřejnost (cca
90 účastníků).
Projekt: 321534 – ZO ČSOP Botič-Rokytka (IČ 48137961)
Zabezpečení vjezdu do lokality Triangl.

Podpořeno: 14.500 Kč

Foto z realizace projektů:

pastva koní v Jindřišském údolí (PS Hamerský potok); management Tiských mokřadů (PS Launensia)

prezentace spolku na Horňáckém kosení (PS Čertoryje); dobrovolnící na Javorníku (PS Čmelák)

Tiskoviny, vydané v rámci realizovaných projektů, viz příloha č. 7

