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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: 
Díky extenzivnímu způsobu hospodaření a různých  managmentových opatření na pozemcích 
Hartecké stezky, se nám daří rozšiřovat populace volně žijících živočichů. V této souvislosti a  
dokončenému projektu „Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a 
plazů“ financovanému z Norských fondů se nám podařilo rozšířit populaci ještěky obecné, kuňky 
obecné, slepýše křehkého a čolka obecného, kteří se v nově vybudovaném biotopu a v celé zahradě 
zabydleli. 

Hartecká stezka slouží nejen zachování a obnově biodiverzity, ale také k osvětě. A to formou 
výukových programů, ale i zpřístupněním zahrady široké veřejnosti. Zahrada je doplněna  velkým 
množstvím výukových tabulí a cedulí k jednotlivým druhům rostlin a živočichů, kteří jsou na 
Hartecké stezce k vidění. 
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Dotace získané v roce 2022: 

„Technické vybavení“ – jedná se o poskytnutí podpory z Programu pro vzdělání, 
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji. OZP/22/21268 díky 
získání finančních prostředků z tohoto programu jsme pořídili fotoaparát, kameru a časoběrnou 
kameru. Díky tomu jsme získali velké množství materiálu ( fotografií, záznamů z kamer ) na jejichž 
základě vznikly nové výukové materiály. 

 

„Vybavení venkovní učebny“ - jedná se o dotaci v Programu podpory v oblasti 
školství v roce 2022 z rozpočtu města Vysoké Mýto 03/VVK/2022 

Díky této dotaci došlo k vytvoření výukových materiálů, které budou využívány při programech pro 
školská zařízení, ale budou i trvale umístěny na Hartecké stezce ve venkovní učebně pro 
návštěvníky. 

 

Na spoluúčast dotací se nám podařilo získat finance ze zpracování projektových dokumentací a 
odborných posudků.  
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 Projektové dokumentace a odborné posudky: 
Jsou stále jedním z hlavních zdrojů financí, které potřebujeme jako spoluúčast na realizaci našich 
projektů. 

Projektová dokumentace „ Přírodní zahrada - MŠ Horní Ředice“ -  tato projektová 
dokumentace byla podkladem k žádosti o dotaci na vytvoření přírodní zahrady u nově postavené 
mateřské školy 

 

Výukové programy: 
Stále nejoblíbenějším programem zůstává program „Zvířata známá neznámá“. 

V roce 2022 se nám podařilo uspořádat 11.výukových programů pro 191.dětí.  
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Hartecký žurnál: 
Hartecký žurnál vyšel v roce 2022 ve dvou vydáních, stále se jedná o časopis o životním prostředí a 
zajímavostech ze světa zvířat. V současné době je pouze v elektronické podobě. 

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 2022: 
V roce 2022 se nám podařilo uspořádat řadu výukových programů během školního roku. 

Zúčastnili jsme se setkání ekocenter Pardubického kraje a Krajské konference EVVO, kde jsme měli 
přednášku na téma plýtvání s názvem „Systémy ekologické stability neznají plýtvání“ 

 

Plánované projekty na rok 2023: 
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 
získání 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. 

„EAPK – Evropská asociace soukromých chovatelů a pěstitelů“- jelikož byla v poslední 
době  navržena určitá legislativní opatření na půdě Evropského parlamentu, která zásadním 
způsobem omezují chov a reprodukci živočichů chovaných v lidské péči a to tak zvanými pozitivními 
seznamy. Z našeho úhlu pohledu se jedná o nesmyslné a bezprecedentní omezování práva na život 
jak chovatelů, tak jejich chovanců. Navíc s ohledem na to, že mnohé druhy v současné době přežívají 
takřka výlučně v lidské péči  - v přírodě je obrovský tlak na ztrátu biotopů. Jednoznačně bychom rádi 
přispěli ke konstruktivní diskuzi týkající se budoucnosti a udržitelnosti druhové rozmanitosti  - 
nikoliv však restrikcí, ale smysluplným vytvářením prostředí vhodného pro život jak člověka, tak 
přírody v celé její bohaté kráse. 
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Z tohoto důvodu na konci roku 2022 vznikla na platformě Společnosti pro zachování a obnovu 
biodiverzity z.ú. (SCRB -  Society for Conservation and Restoration of Biodiversity) – www.scrb.org  - 
Evropská asociace soukromých chovatelů a pěstitelů (EAPK – European association of private 
keepers). A to právě z důvodu vytvoření široké základny lidí zabývajících se chovem a pěstováním 
volně žijících organismů. Cílem by mělo být hájit zájmy jak chovatelů/pěstitelů, tak jejich chovanců a 
vytvářet prostředí k diskuzi a spolupráci v daném oboru. 

 

 

„Cestovatelsko teraristický klub Hartečtí dobrodruzi – HD“ tento klub byl založen za 
účelem neformálního setkávání cestovatelů, chovatelů a nadšenců. Každý měsíc, poslední pátek 
v měsíci, budou probíhat přednášky a následná neformální diskuze. 
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Závěrem: 
Rychlé ohlédnutí za rychlým rokem – asi tak bych shrnul uplynulých dvanáct měsíců. Rok 2022 
přinesl řadu nových poznání a velké výzvy do budoucna. Především se nám podařilo udržet zahradu 
otevřenou  - tak jak jsme si předsevzali – od prvního jarního dne do dne štědrovečerního, za což 
patří všem našim spolupracovníkům velký dík. Zároveň jsme v sobě našli dostatek odhodlání i 
energie pokračovat v přípravách projektu Evropa věků a do budoucna intenzivně spolupracovat 
především s obcí Hrušová na jeho úspěšné realizaci. 

Zajisté velkou výzvou s nejasným výsledkem bude projekt EAPK, který by měl podpořit chovatelství a 
pěstitelství jako něco, co je lidské, smysluplné a v neposlední řadě přínosné pro budoucnost 
fungování života na této planetě. 

Ve Vysokém Mýtě dne 15.1.2023 

Luděk Hojný 

Předseda Správní rady a zakladatel společnosti 

 


