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Kontaktní údaje
Hamerský potok o. s.
Nežárecká 103/IV
Jindřichův Hradec
377 01

telefon: 606 325 944
e-mail: nezarka@email.cz
http://www.hamerskypotok.cz
http://stezka.hamerskypotok.cz

Zaměření organizace (výňatek ze stanov)
1.) Posláním Hamerského potoka o. s. je aktivně vystupovat při ochraně přírody a krajiny,
podporovat a iniciovat aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji života v povodí
Hamerského potoka se zaměřením na postupnou revitalizaci povodí a na zlepšení kvality
vody. Činnost Hamerského potoka o. s. se rozvíjí na základě uznávání a respektování
zásad moudrého a šetrného využívání krajiny a přírodních zdrojů.
2.) Při svých aktivitách spolupracuje Hamerský potok o. s. se všemi organizacemi i
jednotlivci, jejichž názory a činnosti jsou v souladu se zásadami uvedenými v odstavci 1
článku 3 Stanov.
3.) Hamerský potok o. s. si dále klade za cíl široce informovat a vzdělávat odbornou i laickou
veřejnost a zejména školní mládež o problematice ochrany přírody a životního prostředí,
o přírodních hodnotách regionu a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují a být
prostředníkem výměny názorů a informací.
4.) Hamerský potok o. s. působí jako vydavatel publikací zejména s přírodovědným
zaměřením pro odbornou i laickou veřejnost, dospělé i děti.
5.) Hamerský potok o. s. vstupuje do územních a stavebních řízení jako občanské sdružení
ve smyslu Zákona č. 114/1992 a 244/1992 Sb.
6.) Při své praktické a odborné činnosti zajišťuje Hamerský potok o. s. mimo jiné podklady
pro vyhlašování a hodnocení zvláště chráněných území a praktickou realizaci komplexní
péče o chráněná území. Připravuje rovněž koncepci a praktickou realizaci péče o
genofond volně žijících organizmů. Dále zpracovává podklady pro registraci významných
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krajinných prvků, pro vymezování a realizaci ÚSES, pro programy revitalizace říčních
systémů a další krajinotvorné programy, provádí biologická hodnocení, spolupracuje při
vytváření soustavy Natura 2000 atd.
7.) V odůvodněných případech si Hamerský potok o. s. pronajímá, či vykupuje pozemky s
vysokou biologickou hodnotou, případně s vysokým potenciálem pro dosažení této
vysoké biologické hodnoty nebo s jinou vazbou k poslání dle odstavce 1 článku 3 Stanov.

Členská základna
Na konci roku čítala naše členská základna 22 členů.
Statutárními zástupci jsou:
- RNDr. Jan Pokorný, CSc. - předseda
- Mgr. Jana Dvořáková - jednatelka
- Ing. Petr Hesoun - hospodář
Revizor sdružení:
Ing. Jan Holický
Zaměstnanci sdružení: V tuto chvíli občanské sdružení nemá zaměstnance na stálý pracovní poměr.
Všichni členové pracují jako dobrovolníci nebo formou dohod o provedení práce.
Hlavním odborníkem při péči o krajinu a ochranářském managementu je Ing. Petr Hesoun,
který řídí většinu akcí tohoto typu (kosení či pastvu druhově pestrých luk a pastvin - celkem asi 15 ha
luk a pastvin, tvorbu a úpravu tůní pro obojživelníky a vodní bezobratlé nebo údržbu hnízdních stěn
pro břehule říční v pískovnách u Jindřichova Hradce, vytrhávání netýkavky žláznaté, biomonitoring...)
Mimo to se aktivně zapojuje do vzdělávacích akcí, kde působí často jako lektor.
Předseda Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. je odborným poradcem u většiny prováděných
činností. Sdružení čerpá z jeho celoživotních zkušeností v oblasti hydrobiologie a krajinné ekologie.
Významně se angažuje především v osvětové činnosti.
O environmentální výchovu a osvětu se starají Hana Krejčová, hlavní lektorka programů pro
základní a mateřské školy a Mgr. Jana Dvořáková, která zabezpečuje veškeré akce pro veřejnost a
zároveň je zodpovědná za vedení všech vzdělávacích aktivit ve sdružení.
Další členové sdružení jsou odborníci v oblasti rybářství, rybníkářství, ekologie, ornitologie,
pedagogiky, ekonomie nebo alespoň nadšenci a sympatizanti, kteří jsou ochotni se nějakým
způsobem aktivně zapojovat do činnosti sdružení.
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Aktivity roku 2014
Aktivity ochranářské
-

Mykologický průzkum PR Široké blato

-

Péče o významné lokality mimo chráněná území (cca 15 ha)

-

Podpora biodiverzity na pozemcích v nivě Hamerského potoka pod Jindřiší - tůně (2 ks) hrazeno z Programu péče o krajinu

-

Realiazce údržby rybníka v EVL Rašeliniště Radlice –dotace OPŽP

-

Sledování výsledků revitalizace Pazderského rybníka v Radouňce. Máme výsledky některých
skupin živočichů a omezeně i rostlin. Výsledky k dispozici též na našem webu.

-

Péče o ZCHÚ - ve správě AOPK - PR Krvavý a Kačležský rybník a PP Horní Lesák
Ve správě Jihočeského kraje – PP Rybníky u Lovětína, PP Lipina, PR Hrádeček, PP
Gebhárecký rybník, PR Skalák u Senotína, PR Blanko, PP Pískovna na cvičišti

-

Dokončení revitalizace drobného vodního toku v k.ú. Dvoreček

-

Ornitologický a mamaliologický (ptáci, savci) průzkum Jindřišského údolí

-

Příprava dokumentace na údržbu rybníka v PP Olšina u Volfířova

Akce vzdělávací pro veřejnost:
−

„Jarní putování do Jindřišského údolí“ - Vycházka pro širokou veřejnost s RNDr. Petrem
Hesounem a Doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc. (23 účastníků). Tématem byly studánky v
Jindřišském údolí, na jejichž obnově se sdružení podílelo, zároveň se hovořilo o vodě v krajině a
problematice s čistotou povrchových vod.

−

„Ochrana přírody na Jindřichohradecku“ - Beseda s Ing. Janem Kolářem uspořádaná pro Klub
aktivního stáří, přišlo 70 důchodců.

−

„Jindrovy studánky“ - Z důvodu zimy a deštivého počasí se oblíbené akce zúčastnilo letos pouze
14 dětí se svými rodiči. Na trase mezi Blažejovem a Jindřiší se děti seznamovaly hravou formou
s vodním ekosystémem včetně ukázek živých vodních bezobratlých.

−

„Mezinárodní noc pro netopýry“ - Netopýří noc navštívilo 25 účastníků. Šlo o třetí ročník
netopýří noci pořádané našim sdružením. Zahájila ji beseda ve Fotocafé vedená RNDr.
Antonínem Reiter, PhD. Následovaly ukázky živých netopýrů (po odchytu i hendikepovaného
netopýra – vše na základě povolení pro manipulaci se zvláště chráněnými druhy), hry pro děti a
vycházka do večerního parku se zaměřováním netopýrů pomocí Bat detektoru.

−

„Ukliďme svět“ - Uklízet Jindrovu naučnou stezky mezi Jindřiší a Jindřichovým Hradcem letos
přišlo 19 účastníků.
3

−

Pokračovaly vzdělávací programy pro školy, které jsme realizovali v terénu, jichž se zúčastnilo
500 žáků základních škol. Programy pro MŠ jsme mohli nabídnout 461 dětem.

−

Započali jsme s realizací projektu „Ptačí stezka v Jindřišském údolí“. Tato ptačí stezka navazuje na
Jindrovu naučnou stezku. Cílem je informovat veřejnost o problematice doupných ptáků. Na
stezce jsou ukázky jednotlivých typů ptačích budek.

4

Plány na rok 2014
-

pokračovat ve sledování Pazderského rybníka

-

sledovat výsledky zásahů pod Jindřiší

-

Péče o významné lokality mimo chráněná území (cca 15 ha)

-

Péče a průzkumy v ZCHÚ - bude-li zájem správců

-

Připravit revitalizaci rybníka v PP Olšina u Volfířova (možná i realizovat?)

-

Dokončit úpravu rybníka v EVL Rašeliniště Radlice

-

Připravit po dohodě s vlastníky pozemků návrh revitalizace ploch v H. Žďáru a Člunku

-

připravit a snad i realizovat úpravy rybochodu podle doporučení z roku 2011 – zůstává z roku
2014

-

Ornitologický průzkum Jindřišského údolí

Akce osvětové 2015 (plán)
−

10. února - "Dech beroucí Omán" – Přírodní zajímavosti země na půl cesty mezi Asií a Afrikou.
Přednáška Science Café - RNDr. Antonína Reitera, Ph. D.

−

začátek dubna – „Vycházka za ptačím zpěvem“ – obnovení kdysi úspěšného jarního putování za
hlasy ptáků

−

18. dubna – „Ukliďme svět“ – úklid na Jindrově naučné stezce

−

24. května – Stezka pro děti – tradiční akce na Jindrově naučné stezce pro děti

−

konec srpna - „Mezinárodní noc pro netopýry“ – povídání o netopýrech v terénu, zaměřování
Bat detektorem, ukázka živých (hendikepovaných) jedinců

−

24. října – „Den stromů“ – hravé a naučné setkání u příležitosti svátku dne stromů - ukázky
stromořezání, stomolezení pro děti, sázení stromů, ukázka sokolnictví, další aktivity pro děti,
koncert „Please the Trees“

−

Mimo tyto aktivity pro veřejnost samozřejmě budeme hojně realizovat naše vzdělávací aktivity
určené místním školám a školkám.

−

Chceme dokončit projekt „Ptačí stezka v Jindřišském údolí“ z minulého roku.
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Zdroje financování činnosti
Financování péče o krajinu
Program péče o krajinu (kosení luk, aktivity v nivě Hamerského potoka pod Jindřiší).
Péče o chráněná území byla financována Agenturou ochrany přírody a krajiny a Jihočeským
krajem.
Mykologický průzkum je financován Agenturou ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO
Třeboňsko
Revitalizace nivy ve Dvorečku byla podpořena v rámci OPŽP.
Průzkum obratlovců v lokalitě Jindřišské údolí podpořen ČSOP – program Ochrana biodiverzity.
Ostatní činnosti jsou prováděny dobrovolnou činností členů, nebo hrazeny z darů a příspěvků
členů sdružení a z příjmů z vlastní činnosti sdružení.

Financování vzdělávacích aktivit

Projekt „Vycházky do přírody – příprava a realizace praktického environmentálního vzdělávání
pro školy na Jindřichohradecku“ byl podpořen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu
ČR (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost) – ukončeno v roce 2011, nyní zajišťována
udržitelnost z jiných zdrojů.
Projekt „EVVO na Jindřichohradecku pro školu a veřejnost“ byl podpořen z grantového
programu Jihočeského kraje pro rok 2014.
Projekt „Ptačí stezka v Jindřišském údolí“ mohl být realizován díky daru Lesů ČR a. s.
Činnost sdružení podpořilo také město Jindřichův Hradec.

Všem za jejich finanční pomoc i jinou podporu děkujeme!
SFZP_H_C...
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