OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AMETYST

Výroční zpráva za rok 2012

PROGRAM EKOVÝCHOVA
V roce 2012 jsme uspořádali jednodenní ekovýchovné programy pro 2 386 dětí. Programy se odehrávaly
v Plzni a jejím okolí a v Prusinách, kde využíváme nově opravené učebny. Vícedenních projektů, které jsme připravili
pro školy Plzeňského kraje, se zúčastnilo 773 žáků.
Pro pedagogy jsme připravili semináře dalšího vzdělávání – konferenci, seminář „Inspirace pro
environmentální výchovu z přírody“ a tradiční veletrh ekologických výukových programů. Akcí se zúčastnilo celkem
41 pedagogů. Během školního roku jsme uskutečnili čtyři informační rozesílky do škol zapojených v síti M.R.K.E.V.
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a Mrkvička.
Díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad jsme vytvořili nový terénní ekovýchovný program a výstavu
Na výpravě k plzeňským řekám. Spolu se ZŠ Dobřany jsme partnerem v projektu Bádejme spolu koordinovaném
městem Dobřany. Pro projekt Škola srdce regionu, který realizuje Centrum pro komunitní práci, jsme vytvořili
metodiky a text publikace Putování mezi Úhlavou a Úslavou. V tomto česko–německém projektu jsme se také
podíleli na přípravě a uskutečnění dvoudenního setkání zapojených škol na Prusinách.

PROGRAM OCHRANA PŘÍRODY
V programu Ochrana přírody jsme se v roce 2012 věnovali především činnostem souvisejícím s chráněnými územími
a druhy. Nadále provádíme aktualizaci vrstvy mapování biotopů, inventarizace maloplošných zvláště chráněných
území a monitoring tetřívka obecného. Zpracovali jsme několik biologických průzkumů, biologických a naturových
hodnocení a dokumentací EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Na konci roku jsme monitorovali výskyt savců
v místech plánovaných ekoduktů na dálnici D1. V Krušných horách jsme revitalizovali rašeliniště U jezera, které je
biotopem tetřívka obecného a dalších významných druhů. V Ústeckém kraji pokračujeme ve značení hranic nově
vyhlašovaných zvláště chráněných území.

POBOČKA KARLOVY VARY
Pobočka Karlovy Vary se zapojila do mapování invazivních rostlin bolševníku velkolepého, netýkavky
žláznaté a křídlatky, a to mezi Lázněmi Kynžvart a Chebem. Monitoring populačních změn hnědáska
chrastavcového jsme v roce 2012 realizovali opět v okolí Teplé a Mariánských Lázní a nově i v ašském výběžku. Stále
pečujeme o lokalitu hnědáska u Bečova nad Teplou a o perlorodku říční na Ašsku.

POBOČKA PRUSINY
Pobočka Prusiny se věnovala v roce 2012 především ekologické výchově, ale též akcím ochrany přírody.
V menší učebně přibyl krásný sporák na dřevo a bylo doplněno vybavení. Díky projektu Novou cestou do staré školy II.
byla nově opravena další učebna, kterou využívají hlavně děti při ekologické výchově. Slouží ale i různým kulturním
nebo společenským akcím pro návštěvníky zblízka i zdaleka. Radost z jejího slavnostního otevření znásobil koncert,
který roztančil většinu návštěvníků. Nové prostory poskytly zázemí pro pořádání výstav, koncertů i dnů otevřených
dveří. Zahájeny zde byly pravidelné naučné semináře pro veřejnost. V budově i pod jejími okny se konal v pořadí již
čtvrtý ročník podzimního minifestivalu Oldschool.
O teplo v nových prostorách se stará renovovaná kotelna, zprovozněn byl vrt na pitnou vodu. Pokračovala
péče o louky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů v bezprostředním okolí staré školy. Na pronajatých
pozemcích se pásly ovce a kozy, část pozemků byla přírodě šetrným způsobem posečena. Tato činnost byla
podpořena dotací z Programu péče o krajinu.

JSME ČLENY
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Koalice pro Naturu 2000 (Neformální sdružení NNO)
MAS Aktivios
Oborové platformy nevládních ekologických organizací

LIDÉ V ROCE 2012
Vlasta Benediktová, Štěpánka Čížková, Miroslav Hejzek, Jan Hibler, Eva Chvojková, Michala Kopečková, Jana
Pohlová, Tomáš Pruner, Lenka Prunerová, Pavel Sova, Anna Sprinzlová, Roman Tuček, Klára Tydlitátová, Eliška
Václavíková, Ondřej Volf, Lenka Žaitliková.

PROJEKTY V ROCE 2012
Na výpravě k plzeňským řekám / Nadační fond Zelený poklad
Novou cestou do staré školy II / Státní zemědělský intervenční fond
Péče o LBC Svatý Jakub, Prusiny / Program péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí

PARTNERSKÉ PROJEKTY
Association for Rural Development Thuringia / Greennet: Podpora ekologické sítě v Zeleném pásu Evropy /
Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa
Sdružení Tereza / Síť Ekoškol v ČR / Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Město Dobřany / Bádejme spolu / Partnerství Comenius Regio

PROJEKT GreenNet
Podpora ekologické sítě v Zeleném pásu Evropy
Rozdělení Evropy Železnou oponou přineslo nespočet negativních a tragických důsledků. Hraniční pásmo
mezi Východem a Západem ale také zachovalo a vytvořilo území s vysokou přírodovědnou hodnotou - více než 2000
km dlouhý Zelený pás. Část je již nějakým způsobem chráněna (u nás je součástí Zeleného pásu například Národní
park Šumava), řada cenných území ale nemá ochranu žádnou nebo nedostatečnou. Na tato území je zaměřen
projekt Greennet, do něhož je zapojeno 11 organizací ze šesti evropských zemí.
V roce 2012 jsme ve spolupráci s ZO ČSOP Kněžice a Holýšovským ornitologickým klubem zpracovali
biologické průzkumy vybraných lokalit v Českém lese a na jižní Moravě mezi Znojmem a Mikulovem a analýzu
využití území včetně plánovaných záměrů. V obou územích jsme jednali se starosty a dalšími významnými subjekty,
zjišťovali jsme jejich hlavní problémy a zájmy. Na základě získaných dat chceme připravit návrhy péče o vybrané
lokality a dalších aktivit směřujících k šetrnému využívání a ochraně Zeleného pásu.
V Plzni jsme uspořádali přednášku pro veřejnost o vývoji hraničního pásma ve druhé polovině 20. století.
V lednu jsme se zúčastnili vědecké konference v Erfurtu a na podzim pracovního setkání v severní Itálii. Vydali jsme
leták o projektu a samolepky s vlajkovými druhy. Ve spolupráci s ostatními partnery připravujeme společné výstupy
projektu.
Více o projektu se lze dozvědět na www.greennet-project.eu nebo www.ametyst21.cz. Projekt je podpořen
Evropskou unií z programu Central Europe a kofinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Děkujeme všem, kdo podpořili naší činnost finančně, dobrovolnou prací či jiným způsobem.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012
Občanské sdružení Ametyst
IČ: 694 60 485
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

1.751.490,- Kč
2.255.630,- Kč
504.140,- Kč

Nadále pokračuje mezinárodní projekt GreenNet: Ekologická síť v Zeleném pásu Evropy. Zahájili jsme projekt
Revitalizace rašelinišť mezi Reitzenhain a Kálkem v Krušných horach. Dokončili jsme projekt Síť Ekoškol v ČR.
Uzavřeli jsme účetnictví projektu Inovativní projekty environmentální výchovy pro školy v Plzeňském kraji, který
skončil v listopadu 2011. Zakázkami byla Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR, Informační tabule do Lázní
Letiny a Prognóza stavu luk v krkonošských obcích.

program Ochrana přírody
IČ: 720 23 724
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

2.125.350,- Kč
2.409.400,- Kč
284.050,- Kč

Největšími zakázkami bylo značení ZCHÚ v Ústeckém kraji, revitalizace rašeliniště na Cínovci a monitoring savců
u dálnice D1. Program dále realizoval monitoring tetřívka obecného, podílel se na metodikách průchodnosti
liniových staveb a hodnocení hlubinného úložiště Boletice. Bylo zpracováno hodnocení vlivů záměru těžby
náplavů v Ploučnici a Informačního centra Fláje.

pobočka Karlovy Vary
IČ: 737 12 418
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

351.670,- Kč
589.860,- Kč
238.190,- Kč

Stejně jako v předchozích letech se pobočka věnovala zakázce kosení lučních porostů v lokalitě Chodov u Bečova
nad Teplou a péči o lokalitu perlorodky říční na Lužním potoce. Dalšími zakázkami bylo mapování invazivních
druhů rostlin na jižním Chebsku a Sokolovsku, vyhodnocení vlivů ÚP Lidice, monitoring hnědáska
chrastavcového a batrachologický průzkum u D3.

pobočka Prusiny
IČ: 720 25 069
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

937.589,- Kč
655.256,- Kč
-282.333,- Kč

Byl realizován projekt Novou cestou do staré školy II. Jako zakázku pro program Ochrana přírody pobočka
vyráběla a instalovala informační tabule v rámci značení EVL v Ústeckém kraji. Pobočka také dále realizovala
zakázku Revitalizace rašelinišť v Krušných horách a hodnocení dotačního programu Biodiverzita v rámci
Norských fondů.

program Ekovýchova
IČ: 720 25 051
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

613.400,- Kč
578.260,- Kč
-35.140,- Kč

Program Ekovýchova realizoval v průběhu roku různé semináře, veletrh, krajskou konferenci EVVO, konzultace
a výukové programy pro školy. Realizoval projekt Na výpravě k plzeňským řekám, byl partnerem projektu ZŠ
Dobřany Bádejme spolu. Dokončil specializační studia pro koordinátory EVVO. Pro ZŠ Tyršova Plzeň byly
připraveny výukové materiály a pomůcky a realizována výuka žáků v projektu Z lavic do přírody.
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