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Výroční zpráva 2020 
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Organizační struktura: 

Ředitel: Assoc.Prof. Alan Krautstengl, Ph.D. 

Předseda Správní rady a zakladatel: Luděk Hojný 

Člen Správní rady: Radka Hojná 

Člen Správní rady: Ing. Jan Jirsa 

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. 

Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto 

IČ: 26001691 

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, Oddíl O, vložka 87 
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Předmět činnosti: 

• Poskytování možnosti pro chov a pěstování ohrožených druhů živočichů a rostlin za 
účelem bližšího poznání jejich bionomie, umožnění jejich reprodukci a napomáhání 
jejich opětovnému rozšíření v přírodě 

• Podporování programů vedoucích k zachování a obnově druhového bohatství  

• Osvěta a propagace v oblasti zachování a obnovy biodiverzity formou přednášek, 
konferencí, publikací a medializace 

• Výzkum, vyhledávání I transfer vhodných technologií a strategií pro zachování a 
obnovou biodiverzity, a to včetně spolupráce s ostatními subjekty státní správy, 
vzdělávacími a výzkumnými institucemi i partnery ze soukromého sektoru 

Úvodní slovo: 

Rok  2020 nebyl díky Covid – 19 jednoduchý. Mnoho naplánovaných akcí jsme nemohli 
zrealizovat, díky epidemiologické situaci a různým omezením nebylo možné téměř po celý 
rok pořádat edukační programy pro školská zařízení ani akreditační programy. V tomto roce 
došlo pouze k pořádání jednoho akreditačního programu a dvěma projektovým dnům. 

I přes všechna různá opatření a nařízení se nám povedlo rozšířit výukovou část zahrady. 
Podařilo se nám získat několik dotací, vytvořit nové výukové materiály a edukační tabule. 

I v tomto roce bychom se bez dobrovolnické pomoci různých lidí, zázemí Hartecké stezky, 
která se nachází v rozlehlé zahradě zakladatele ústavu Luďka Hojného neobešli. 
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Dotace získané v roce 2020: 

„Rozšíření výukových prostor“ – jedná se o individuální účelovou investiční 
dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje OŽPZ/20/23953 

Díky dotaci ve výši 500 000,-Kč jsme mohli začít rekonstrukci podlah a rozšíření výukových 
prostor i do vnitřních prostor. I když nám práce komplikovala epidemiologická situace a 
rozmary počasí, tak se na nově zrekonstruované prostory velmi těšíme. 

 

 

 

 

„Výuka nově“ - jedná se o dotaci z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu 
v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020 OŽPZ/20/20792 

Díky této dotaci ve výši 65 000,-Kč vznikly dva nové výukové programy Příroda jinak a Ze 
života hmyzu, došlo k pořízení nového technického vybavení – 2ks projekčních pláten, 
notebooku, diaprojektoru a vizualizéru. 
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„Horniny a minerály“ - jedná se o dotaci v Programu podpory v oblasti školství 
v roce 2020 z rozpočtu města Vysoké Mýto 07/VVK/2020 

Díky této dotaci ve výši 5 000,-Kč vznikl nový program Horniny a Minerály, došlo k doplnění 
geostezky edukační tabuli Minerály a o jednotlivé popisky hornin a nerostů na geostezce. 

 

 „Životní prostředí“ - jedná se o dotaci v Programu podpory v oblasti životního 
prostředí v roce 2020 z rozpočtu města Vysoké Mýto 5/2020/OŽP 

Díky této dotaci ve výši 5 000,-Kč vznikl nový program Životní prostředí a vytvoření nové 
edukační tabule. 

 

 

Na spoluúčast dotací se nám podařilo získat finance ze zpracování projektové dokumentace 
školních zahrad. Další významnou pomocí byly při realizaci projektů vycházejících z dotací 
dobrovolnické práce. 
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 Projektové dokumentace a realizace projektů: 

„Příroda na dosah – MŠ Staroholická“ - díky tomuto projektu MŠ Staroholická            

ve městě Holice získala dotaci . 

„ Zahrada smyslového vnímání“ - tento projekt byl řešen až v závěru roku, tak ještě 

čeká na svou realizaci. Jedná se o projekt školní zahrady Speciální základní školy, mateřská 
školy a praktické školy ve Skutči 

„Dodání edukačních tabulí MŠ Záměstí Choceň“ – v zahradě Mateřské školy 

Záměstí jsme instalovali dendrofon, magnetickou edukační tabuli a edukační pexeso z naší 
nabídky. 

 

Nové výukové programy: 

Ze života hmyzu  - tento okruh je rozdělen na dva samostatné programy  Včely a Hmyz 

 

Horniny a minerály   

 

Životní prostředí   
 

Příroda jinak  - tento program jako jediný neprobíhá na Hartecké stezce, ale je možné jej 

objednat do učeben jednotlivých škol  
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Hartecký žurnál: 

Je velkou novinkou v roce 2020 a věříme, že je přínosem pro všechny naše odběratele, 
kterých je kolem 120. 

Jedná se o „čtvrtletník“o životním prostředí a přírodě.  V současné době je pouze 
v elektronické podobě a je možné jej získat bezplatně po zaslání žádosti na mail 
info@scrb.org , po té je žadatel vložen do adresáře a časopis je rozesílán automaticky ihned 
po vydání . Všechna vydání jsou také ke stažení na FB Společnost pro zachování a obnovu 
biodiverzity z.ú.  

Časopis vznikl opět jen dík dobrovolnické práci všech zúčastněných – největší podíl na vydání 
a distribuci časopisu má náš editor Tomáš Krátký. 
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Ohlédnutí za rokem 2020: 

I přes nelehkou situaci v roce 2020 se nám podařilo uskutečnit všechny cíle a plány. Některé 
sice jen částečně, ale jejich úplnou realizaci plánujeme dokončit v roce 2021. 

V rámci dotací jsme byli úspěšní ve všech titulech, ve kterých jsme žádali. Sice jsme 
neobdrželi všechny finanční prostředky, o které jsme žádali, ale i tak se nám podařilo rozšířit 
venkovní výukové prostory v plánovaném rozsahu. U vnitřních výukových prostor započala 
nejdůležitější část a tou je rekonstrukce podlah. Vybavení učebny nábytkem musíme 
přesunout na rok 2021, jelikož jsme získali cca 45% požadovaných prostředků.  

Technické vybavení učebny se nám podařilo pořídit v plánovaném rozsahu a to jen díky již 
zmiňované dotaci Pardubického kraje. 

Také se nám podařilo navázat partnerství s MAS Litomyšlsko o.p.s, kde očekáváme 
dlouhodobou spolupráci. 

Bohužel se nám v roce 2020 díky epidemiologické situaci nepodařil  využít potenciál námi 
nabízených výukových a akreditačních programů. 

Stejně tak se nám nepodařilo oslovit soukromé dárce nebo firmy, ale přičítáme to tomu, že 
bylo velmi obtížné se v průběhu celého roku veřejně prezentovat a představit široký záběr 
našich aktivit. 

 

Plánované projekty na rok 2021: 

„Rozšíření výukových prostor“ – u tohoto projektu se jedná o dokončení, které 

započalo již v roce 2020. V roce 2021 budeme shánět další finanční prostředky na dokončení 
projektu v plánovaném rozsahu. 

„Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů“  

Finance na tento projekt bychom rádi získali z Norských fondů, dotační výzva Rondane – 
Podpora přírodních biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Tento projekt se 
nám podařilo již úspěšně zpracovat a podat. Nyní čekáme na případné schválení a případné 
čerpání finančních prostředků. Pokud bude projekt úspěšně akceptován, tak s realizací 
začneme již v roce 2021. 

„Hartecký žurnál“- v rámci Norských fondů a poslední výzvě roku 2020 dotační výzvě 

“Reine“, bychom rádi získali finance na další pokračování našeho časopisu a pokusili se i o 
jeho tištěnou podobu. Tento projekt je momentálně těsně před podáním žádosti. 
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„Evropa věků“ – příprava tohoto projektu započala již v roce 2020, ve kterém jsme 

dohodli spolupráci s partnerem projektu –obec Hrušová na jejichž pozemcích se plánovaný 
projekt v případě sehnání finančních prostředků uskuteční. Podařilo se nám získat již 
vyjádření příslušných úřadů a zpracovat koncept projektu. V současné době sháníme finanční 
prostředky na realizaci tohoto projektu. Realizaci a dokončení tohoto projektu 
předpokládáme v průběhu 5.let. Vše se bude odvíjet od získání potřebných financí. 

 

Také plánujeme opět využít programových dotací v oblasti školství a životního prostředí 
z rozpočtu města Vysoké Mýto, stejně tak některých krajských dotací, pokud budou vypsány. 

Závěrem: 

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú., působí na Hartecké stezce, která se díky 
dotacím, spolupráci se Zahradou Harta i majitelem zahrady Luďkem Hojným každoročně 
rozšiřuje a vylepšuje. V současné době je zde již rozsáhlá kolekce rostlin, zvířat i představení 
jednotlivých biotopů. Dále se zde nachází velmi kvalitní „naučná stezka“ doplněná více jak 
20.edukačními tabulemi. Tento prostor je v otevírací době přístupný i pro veřejnost, která se 
díky naučným tabulím a cedulká u jednotlivých druhů rostlin a  zvířat může samostatně 
vzdělávat nebo zde jen trávit volný čas v příjemném prostředí. Dopolední hodiny jsou i 
nadále vyhrazeny pouze pro zájemce o výukové a akreditační programy, aby výuka probíhala 
nerušeně. Pouze v letních měsících červenec a srpen jsou programy omezeny a veřejnost má 
přístup do zahrady i v dopoledních hodinách. Nicméně i v těchto měsících jsme schopni 
výukové a akreditační programy zajistit. 
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V roce 2021 se chceme zaměřit na novou cílovou skupinu, která nám neustále trochu uniká a 
tou jsou zejména střední a vysoké školy. Z řad vysokoškoláků bychom rádi oslovili některé 
studenty, aby se v rámci praxe a získáváni nových zkušeností spolupodíleli na vedení 
programů pro školy. Věříme, že tato spolupráce by mohla být oboustranně přínosná. 

Jak jsme se již zmiňovali, tak veškeré práce spojené s výukou, přípravou a realizací 
jednotlivých projektů jsou v současné době na dobrovolnické bázi. Příjmy z programů a 
projektů pokryjí pouze spoluúčast dotací a nejnutnější náklady spojené s realizací 
jednotlivých programů a projektů. Pro získání dalších prostředků jsme se rozhodli založit 
Veřejnou sbírku. Na webových stránkách je možnost příspěvku v jakékoli výši a druh 
podpory, kterou si případný dárce vybere, dokonce je zde i možnost dárcovských DMS. 

Prvním „dárkovým“ předmětem, který je možné zakoupit je „Matějovo pexeso“ jedná se 
ilustrované pexeso 12.letým Matějem. 

 

 

Hartecká stezka je unikátní projekt a jsme velmi rádi, že se na něm můžeme spolupodílet, ale 
pokud se máme věnovat ekologické výchově a osvětě na 100%, tak je nyní stěžejní získat 
finance na mzdové náklady a provoz. Bez možnosti zaplacení minimálně dvou lidí na trvalý 
pracovní poměr bude nemožné využít potenciál Hartecké stezky, výukových a akreditačních 
programů a tvorbě dalších projektů v míře, v jaké bychom chtěli. 

Sehnání financí na provoz a mzdové náklady bereme jako výzvu a důležitý úkol roku 2021. 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 4.1.2021 

Luděk Hojný 

Předseda Správní rady a zakladatel společnosti 
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