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TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management biotopu 

tetřívka obecného ve východním Krušnohoří 

 

Práce s veřejností 

 

Závěrečná zpráva z plnění milníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Spolek Ametyst: Mgr. Štěpánka Čížková, Mgr. Ondřej Volf  



Webové stránky 

V prvním monitorovacím obdobím byly vytvořeny webové stránky www.tetrivci.cz, jejichž náplní 

jsou informace o probíhajícím projektu TetraoVit. Je zde představen projekt, uvedeny informace        

o tetřívkovi obecném jako druhu, popsáno projektové území, stručně představen Spolek Ametyst. 

Jsou zde zveřejňovány aktuality z projektu a je zde také shrnuta práce na projektu za rok 2018, 2019 

a 2020. 

Na FB profilu (https://www.facebook.com/spolekametyst) a webových stránkách Spolku Ametyst 

(http://www.ametyst21.cz/) jsou rovněž průběžně uváděny odkazy na aktuality a tento web. 

 

Ukázky z webových stránek www.tetrivci.cz získané pomocí funkce Print Screen: 
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Ukázka z FB profilu Spolku Ametyst získaná pomocí funkce Print Screen: 

 



Komiks o tetřívkovi obecném – Černý rytíř 

Komiks vydaný v březnu 2020 jsme v posledním monitorovacím období postupně distribuovali do 

vhodných institucí, jako jsou krajské úřady, velkoplošná chráněná území apod. Komiks směřoval 

především do oblastí výskytu tetřívka v ČR. V počtu 50 až 400 ks byl komiks poskytnut následujícím 

institucím, kde je volně k dispozici široké veřejnosti (např. v návštěvnických a informačních 

centrech). 

 Ministerstvo životního prostředí 

Krkonošský národní park 

Národní park Šumava 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – ústředí  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Ústí nad Labem 

Správa CHKO Jizerské hory 

Správa Vojenského újezdu Hradiště (ptačí oblast Doupovské hory) 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Lesy ČR – Krajské ředitelství Liberec 

Česká společnost ornitologická 

 

Německá verze komiksu o tetřívkovi – Schwarzer Ritter 

Byla vytvořena německá jazyková mutace zdařilého komiksu o tetřívkovi. Tisk byl financován 

projektovým partnerem Staatsbetrieb Sachsenforst a výtisky byly zástupcům tohoto podniku 

předány na zářijovém setkání k projektu v Drážďanech. 

 

Údaje o publikaci: 

ISBN: 978-80-270-7892-9  

Název: Schwarzer Ritter 

Podtitul: Das Jahr eines Birkhuhns 

Pořadí vydání: 1. vydání 

Místo vydání: Plzeň 

Vydavatel: Spolek Ametyst, č.p. 37, 332 04 Nebílovy   

Měsíc a rok vydání: červenec 2020   

Námět: Ondřej a Eva Volfovi 



Kresby: Petr Nesvadba a Jan Šmucar 

Texty a grafická úprava: Jan Šmucar 

Cena: neprodejné 

Náklad: 1 000 výtisků 

 

Podle zákona č. 37/1995 Sb. O neperiodických publikacích bylo rozesláno pět povinných výtisků 

(Národní knihovna – 2 výtisky, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje). Dále byly podle nabídkové povinnosti osloveny další 

instituce. 

 
Ukázky z komiksu Schwarzer Ritter: titulní strana, strana 2 a 10. 

 



 

 



 

Prezentace projektu  

Množství akcí v roce 2020 bylo do značné míry ovlivněno protiepidemickými opatřeními v souvislosti 

s pandemií. 

Projekt byl prezentován v médiích: 

● Česká televize, pořad „Nedej se – Hon na tetřívka“, 23. 8. 2020. 

● Regionální vydání deníku IDNES, publicistický článek: „Lesníci přidají na rašeliniště keře              

a listnáče, aby pomohli tetřívkům“, 22. 1. 2021. 

 


