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Výroční zpráva 2021 
 

Společnost pro zachování a obnovu biodiversity z.ú. 

 

 

 

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: 
I přes všechna omezení díky Covid -19 se nám v roce podařilo zrealizovat několik výukových 
programů, zúčastnit se některých konferencí a setkání a v neposlední řadě jsme realizovali 
některé naše projekty. 

Na Hartecké stezce jsme vytvořili několik stanovišť pro různé živočichy, doplnili jsme zahradu 
o několik informačních tabulí a cedulek k jednotlivým rostlinám a zvířatům. V tomto roce se 
nám podařilo dokončit rekonstrukci výukových prostor díky získané dotaci z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje, kterou jsme získali v roce 2020. Díky tomuto nově 
vytvořenému zázemí nejsme závislí na počasí a výukové programy můžeme pořádat 
v průběhu celého roku. 
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Dotace získané v roce 2021: 

„Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů“ 
– jedná se o poskytnutí podpory z programu“Životní prostředí, ekosystémy a 
změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021. Smlouva 
č.3201200007 

Díky možnosti poskytnutí podpory až dovýši 432 450,-Kč jsme vytvořili několik vhodných 
biotopů pro ohrožené druhy.  Konkrétně pro  Ještěrku obecnou, Slepýše křehkého, Kuňku 
obecnou a Čolka obecného. Došlo k vytvoření dvou částečně obtočných tůní o celkové 
rozloze cca 200m2, skládané zídky o celkové délce 230m, dřevěných rovnaných plůtků. Vše je 
doplněno informačními tabulemi k jednotlivým druhům živočichů.  
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„Pořízení venkovní tabule“ - jedná se o dotaci v Programu podpory v oblasti 
školství v roce 2021 z rozpočtu města Vysoké Mýto 03/VVK/2021 

Díky této dotaci došlo k pořízení venkovní tabule, která bude využita v rámci výukových 
programů. Tabule je trvale umístěna ve venkovní učebně. Tuto učebnu mají plně k dispozici 
všichnu návštěvníci Hartecké stezky. 

 

 

 „Stanoviště pro živočichy“ - jedná se o dotaci v Programu podpory v oblasti 
životního prostředí v roce 2021 z rozpočtu města Vysoké Mýto 3/2021/OŽP 

V rámci tohoto projektu vzniklo stanoviště pro Ježka západního a suchomilné živočichy – 
zejména pro Ještěrku obecnou. Obě stanoviště jsou umístěna v zahradě v blízkosti venkovní 
učebny. 

 

 

Na spoluúčast dotací se nám podařilo získat finance ze zpracování projektových dokumentací 
a odborných posudků. Další významnou pomocí byly při realizaci projektů vycházejících 
z dotací dobrovolnické práce. Letos se nám podařilo získat prostředky od dárců – zejména od 
lidí z projektu Kamínky nejen pro ZOO. 
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„Hartecké Vánoce se zvířátky pro školy a veřejnost“ - jedná se o dotaci 
z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana – záštity radního Ing. 
Ladislava Valtra LVAč.3/2021 

Díky této záštitě vznikl nový výukový program – Péče o volně žijící zvířata v zimě. Program byl 
jak pro školská zařízení, tak pro širokou veřejnost, kdy si v rámci workshopu mohli vyrobit 
vánoční ozdoby a jiné dekorace. 

 

 

 

 

 

 Projektové dokumentace a odborné posudky: 
Jsou stále jedním z hlavních zdrojů financí, které potřebujeme jako spoluúčast na realizaci 
našich projektů. 

„Odborný posudek a dozor při výsadbě Zámecký park Hořiněves“ - díky tomuto 
projektu majitelé zámku Hořiněves získali dvě dotace na pořízení a výsadbu stromů 
v zámeckém parku. Jedna dotace byla z Nadace Čez a druhá z programu Sázíme budoucnost. 

„Odborný posudek a dozor při výsadbě SŠ automobilní Holice“ – tento projekt 
také vedl k získání dotace pro SŠ automobilní v Holicích z programu Sázíme budoucnost 
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Výukové programy: 
Letošním roce jsme nabídku výukových programů nerozšiřovali. 

I přes veškerá omezení v rámci Covid – 19 se nám podařilo zrealizovat celkmem 
11.výukových programů pro celkem 233dětí. Hlavní cílovou skupinou jsou stále děti 1. 
Stupně základních škol a mateřské školy. 
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Hartecký žurnál: 
I v letošním roce jsme pokračovali s naším Harteckým žurnálem. Bohužel se nám nepodařilo 
získat peníze na jeho realizaci, tak jsme v tomto roce vydali jen dvě čísla, ale na kvalitě a 
obsahu se nic nezměnilo. Stále se jedná o časopis o životním prostředí a přírodě.  

Všechna čísla jsou k dispozici na stránkách ústavu www.scrb.org a na našem FB. 

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

 

Ohlédnutí za rokem 2021: 
Jsme rádi, že i přes veškerá omezení se nám v roce 2021 podařilo zrealizovat několik 
výukových programů. Zájem o výukové programy neustále stoupá, což nás velmi těší. 

Podařilo se nám zrealizovat několik projektů. Jako největší úspěch vidíme získání dotace 
z Norských fondů a realizaci projektu „ Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených 
druhů obojživelníků a plazů.“ 

Zúčastnili jsme se setkání ekocenter Prdubického kraje a Krajské konference EVVO, kde jsme 
měli i možnost prezentace. 

 

Plánované projekty na rok 2022: 
Naším hlavní projektem stále zůstává „Evropa věků“, která je stále ve fázi projektové 
přípravy a mnoha legislativních kroků, které předchází zdárné realizaci. 

„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. 

Opět využijeme programové dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto a některých krajských 
dotací. 
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Závěrem: 
Díky skvělému zázemí Hartecké stezky a nově vzniklým vnitřním prostorám můžeme 
nabídnout lepší služby. V současné době jsme omezeni financemi, jelikož veškeré finance 
získané z naší činnosti jsou na pokrytí spoluúčastí spojených s jednotlivými projekty, na které 
jsme získali dotace. Lektorská činnost a většina prací je stále řešena dobrovolnicky. 
V letošním roce se budeme snažit získat finance na provoz Společnosti pro zachování a 
obnovu biodiverzity, zejména na mzdové náklady pro lektory. 

V roce 2022 plánujeme více akcí pro veřejnost formou různých workshopů a výstav.  

Ve Vysokém Mýtě dne 15.1.2022 

Luděk Hojný 

Předseda Správní rady a zakladatel společnosti 

 


