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Program Ochrana přírody se v roce 2015 zabýval hlavně biologickými průzkumy pro potřebu orgánů ochrany 
přírody a krajiny. Na základě zadání odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy byly 
provedeny podrobné průzkumy v lokalitách Klánovický les, Řepora, Chuchelský háj a Cholupice. Průzkumy 
byly zaměřeny na cévnaté rostliny, mechy, lišejníky, houby, ptáky, plazy, obojživelníky, raky, vodní mlže, 
motýly a brouky. Na základě výsledků průzkumů byl navržen vhodný management a zpracovány plány péče 
o jednotlivé lokality. Pro Středočeský kraj byly zpracovány plány péče o přírodní památky Červená louka 
a Rybníčky u Podbořánek. Pro Ústecký kraj byl proveden průzkum ptáků a letounů ve vybraných částech 
Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do 
monitoringu tetřívka obecného v Krušných horách.

Mapování biotopů a monitoringu vegetace jsme se věnovali kromě každoroční aktualizace vrstvy mapování 
biotopů (Chejlava, Rožmitál-Hvožďany) i v rámci dalších zakázek od Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky. Jednalo se o Mapování biotopů v oblastech mokřadů mezinárodního významu (Strážný-
Kvilda) a Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 (jižní Čechy a okolí).

Program Ochrana přírody



Rok 2015 v programu Ekovýchova lze popsat v číslech následovně ‒ 2 409 žáků na 112 různých programech 
ekologické výchovy a 75 učitelů a studentů pedagogiky na 4 seminářích dalšího vzdělávání.

Programy pro žáky se odehrávaly ve staré škole na Prusinách a jejím okolí, na území města Plzně, ve školách 
a jejich blízkém okolí. Na Prusinách jsme se zaměřili především na druhovou pestrost a v Plzni na bobra 
evropského. Tyto programy jsme uskutečnili díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Nadále 
jsme se se žáky věnovali lučním a vodním biotopům, bylinkám a hospodářským zvířatům, plzeňským řekám 
a dalším poutavým tématům z přírody. 

Tradičně jsme ve spolupráci s KCVJŠ uspořádali veletrh a konferenci pro učitele se zájmem o EVVO a také 
seminář zaměřený na bobra. Během školního roku jsme připravili čtyři informační rozesílky do škol 
zapojených v síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do školek v síti Mrkvička.

Program Ekovýchova



Pobočka Prusiny

Stejně jako v minulých letech i v roce 2015 pobočka Prusiny poskytovala zázemí pro programy 
environmentální výchovy, zejména pro projekt Pestré Prusiny aneb Venku to žije (ten finančně podpořilo 
Ministerstvo životního prostředí). A také pro česko-německý tábor, na kterém se nad environmentálními 
tématy sešli žáci z plzeňské 21.ZŠ a základní školy v Arnschwangu. I ostatní aktivity pobočky se týkaly 
především zahrady a okolních pozemků. Mozaikovitou sečí (a také pastvou na vybraných pozemcích) jsme 
udržovali louky na prusinském kopci. Na trojúhelníkovém cípu zahrady u cesty jsme ve spolupráci se 
zahradní architektkou a dětmi i rodiči z Holubníku z.s. založili trvalkový záhon, který má nejen potěšit 
kolemjdoucí, ale také sloužit jako pastva pro hmyz. Založení záhonu se stalo první etapou kultivace tzv. 
spodní zahrady, na níž postupně vzniká přírodní učebna s vřesovištěm, suchou zídkou, jedlou strání, 
prosklenými včelími úly a dalšími prvky, které rozšíří možnosti výuky v Prusinách.



Pobočka Karlovy Vary se tradičně věnovala péči o lokality hnědáska chrastavcového u Bečova nad Teplou 
a perlorodky říční na Ašsku. Monitoring populačních změn hnědáska jsme letos opět provedli v okolí Teplé 
a Mariánských Lázní a v Ašském výběžku, podle našich zjištění populace hnědáska po několika letech poklesu 
spíše stagnuje. Více než v jiných letech jsme se věnovali ochraně perlorodky, pro kterou realizujeme dva 
projekty zaměřené na přímé posilování populace, péči o stanoviště, podporu hostitelského druhu 
i monitoring.

Pobočka Karlovy Vary

> www.ametyst21.cz

> www.cestykrajinou.cz

> www.cestyzahradou.cz

O naší činnosti se více dozvíte na:



> Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

> Koalice pro Naturu 2000 (Neformální sdružení NNO)

> European Green Belt Association e.V.

Vlasta Benediktová, Štěpánka Čížková, Miroslav Hejzek, Jan Hibler, Michala Kopečková, Barbora Landová, 
Jana Pohlová, Tomáš Pruner, Lenka Prunerová, Pavel Sova, Anna Sprinzlová, Roman Tuček, Klára Tydlitátová, 
Eliška Václavíková, Pavlína Válová, Ondřej Volf, Eva Volfová, Lucie Votípková, Jitka Wachmann.

Lidé v roce 2015

Jsme členy



> Péče o LBC Svatý Jakub, Prusiny / Program péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí

> Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku / EHP fondy 2009 – 2014 
> a Ministerstvo životního prostředí

> Stopy bobra v příhraničním prostoru Čechy – Bavorsko / Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 
republika – Bavorsko 2013 – 2017

> Po stopách bobra / Ministerstvo životního prostředí

> Pestré Prusiny aneb venku to žije / Ministerstvo životního prostředí

> Pestrá prusinská zahrada – učebna v přírodě/ Státní fond životního prostředí

> Pestrá prusinská zahrada / Nadace partnerství

> Za bobrem k řekám Plzeňského kraje / Plzeňský kraj

> Zažít přírodu bez hranic / Česko-německý fond budoucnosti

Projekty v roce 2015

Partnerské projekty

> Revitalizace rašelinišť v Krušných horách a česko-německá výměna zkušeností / Správa Přírodního

parku Erzgebirge/Vogtland / Německá spolková nadace pro životní prostředí

> Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR / EHP

fondy 2009 – 2014 a Ministerstvo životního prostředí



Díky podpoře EHP fondů a Ministerstva životního prostředí ČR jsme zahájili dvouletý projekt na realizaci 
záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. Zaměřujeme se především na zlepšování kvality biotopu 
perlorodky, a to jak vlastních toků, tak okolních lučních a břehových porostů, na podporu hostitelského 
druhu, sledování stavu populace perlorodek, polopřirozené odchovy a sledování vývoje podmínek pro její 
přežití. Uskutečnili jsme též několik workshopů pro žáky místních škol. 

Perlorodka říční je jeden z našich nejohroženějších druhů živočichů. V minulosti se u nás vyskytovala na 
mnoha místech zejména ve středně velkých tocích, vlivem znečištění vody, technických úprav toků 
a  migračních překážek však na většině lokalit vyhynula a zachovaly se jen poměrně malé populace na 
Šumavě a Ašsku. Ani tady to perlorodky nemají jednoduché. Ašské toky jsou příliš chladné a kyselé, v létě na 
některých místech vysychají, není dostatek potravy pro dospělé perlorodky ani mladých jedinců pstruha 
potočního, který je hostitelským druhem perlorodčích larev. Snaha o záchranu populace zde probíhá již řadu 
let i ve spolupráci s bavorskou a saskou stranou. Poslední průzkumy naznačují určitý obrat k lepšímu, ovšem 
vyhráno perlorodka zatím zdaleka nemá. V souladu se Záchranným programem perlorodky říční v ČR proto 
pokračujeme v cílené péči o biotop a populaci perlorodek na Ašsku. 

> Více o projektu na www.chranimeperlorodku.cz

> Projekt byl podpořen EHP fondy 2009 – 2014 a Ministerstvem životního prostředí.

Projekt Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku



V květnu jsme dokončili tříletý projekt zaměřený na obnovu odvodněných a těžbou či nevhodným 
hospodařením poškozených rašelinišť v Krušných horách. Zatímco na německé straně proběhla vlastní 
revitalizační opatření, na české straně byl projekt zaměřen na jejich přípravu, tedy biologické průzkumy, 
hydrologické studie a návrhy péče pro pět rašelinišť, ale také na jednání s vlastníky a uživateli těchto lokalit, 
starosty obcí a orgány ochrany přírody. Obnova rašelinišť směřuje k zachování prostředí pro ohrožené druhy 
rostlin a živočichů, mimo jiné pro jednoho z našich nejvzácnějších ptáků – pro tetřívka obecného. Projektové 
lokality u nás se nacházejí v ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská, která je vyhlášena právě 
k ochraně tetřívka. Navrhovaná opatření jsou plně v souladu se schváleným plánem péče o tuto oblast, tzv. 
souborem doporučených opatření. 

> Projekt byl podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí.

Projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách a česko  – německá výměna zkušeností



V březnu 2015 jsme úspěšně dokončili s LBV-Zentrum Mensch und Natur další z česko-německých projektů. 
Žáci ze základních škol z Kdyně a Arnschwangu pečlivě prozkoumali zvolené místo a připravili pro sebe 
navzájem napínavé putování po stopách bobra. Společně vytvořili bobří knihu, podklady z práce v terénu 
jsme na české straně také zpracovali do podoby netradiční naučné stezky. Jednotlivá zastavení stezky jsou 
v terénu vyznačena pouze malými tabulkami s QR kódem, po jehož načtení do mobilního telefonu nebo 
tabletu se zobrazí další informace o bobrovi v českém i německém jazyce. Návštěvníky stezkou provede také 
tištěný průvodce s kreslenými obrázky. Ten je k vyzvednutí na obecních úřadech, v knihovnách 
a informačních centrech nedalekých obcí. Pro učitele jsme připravili podrobnou prezentaci k bobrovi 
evropskému, kterou mohou využít ve výuce. O projektu se více dočtete na www.cestykrajinou.cz, kde jsou ke 
stažení také všechny materiály.

> Projekt byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko 2013 – 2017.

Stopy bobra v příhraničním prostoru Čechy –  Bavorsko



Občanské sdružení Ametyst

Náklady 1 775 264 Kč
Výnosy 1 343 173 Kč
Výsledek hospodaření    432 091 Kč

Výnosy v sobě zahrnují zejména dotace: od MŽP projekt „Po stopách bobra“ (89.936,--Kč), Česko-německý fond 
budoucnosti (75.000,--Kč), dotace SFŽP (79.860,--Kč), Plzeňský kraj (55.000,--Kč), projekt česko-německé spolupráce DBU 
(243.887,--Kč), Program Cíl3 ČR-Bavorsko (119.780,--). Tržby za služby činily (656 534,-- Kč).

Ametyst v roce 2015 zaměstnával 4 pracovníky – mzdové náklady činily (553.875,-- Kč), další významnou nákladovou 
položkou byly služby (1 146 042,--Kč).

Finanční zpráva 2015
(čísla jsou zaokrouhlena na celé koruny)

-

Občanské sdružení Ametyst – pobočka Karlovy Vary

Náklady 1 609 250 Kč
Výnosy 1 619 173 Kč
Výsledek hospodaření      10 367 Kč

Výnosy v sobě zahrnují dotace EHP fondů 2009-2014 ( 1.512.127,--Kč ), tržby za služby (107.490,-- Kč), u nákladů se jedná 
o náklady za služby (985.898,-- Kč), mzdové náklady (533.813,--Kč), materiál (89.539,--Kč). V roce 2015 pobočka měla 
4 zaměstnance.



Občanské sdružení Ametyst – program Ochrana přírody

Náklady    624 270 Kč
Výnosy    720 813 Kč
Výsledek hospodaření      96 543 Kč

Převažují výnosy za služby (720.813,--Kč). Nejvýznamnější položkou nákladů jsou náklady za služby (587.345,-- Kč).

Občanské sdružení Ametyst – program Ochrana přírody

Náklady    276 540 Kč
Výnosy    255 173 Kč
Výsledek hospodaření      21 367 Kč

Výnosy za služby (52.825,-- Kč). Získané dotace od Ministerstva životního prostředí projekt „Pestré Prusiny aneb venku to 
žije“ (112.987,-- Kč ), „Program péče o krajinu“ (17.000,--Kč), Program rozvoje venkova, SZIF (72.361,--Kč). Náklady: 
především služby (118.124,-- Kč), mzdy - dohody o provedení práce (64.140,-- Kč), odpisy (85.131,-- Kč).

-

Občanské sdružení Ametyst – program Ochrana přírody

Náklady        5 986 Kč
Výnosy        3 792 Kč
Výsledek hospodaření        9 778 Kč

Výnosy: za služby 5.030,-- Kč, vrácení části dotace dotace -8.822,--Kč (Nadační fond Zelený poklad). Náklady: služby 
5.986,-- Kč. V roce 2015 program Ekovýchova nezaměstnával žádné pracovníky.

-
-



Občanské sdružení Ametyst

> Koterovská 84, 326 00 Plzeň

> T: +420 377 444 084

> E: info@ametyst21.cz

> http://www.ametyst21.cz

> IČ: 694 60 485


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13

