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Cíle projektu 

Cílem projektu jsou lepší podmínky pro rostliny a živiočichy v přírodní zahradě u ekocentra A Rocha. 

Realizace, tvorba, rozvoj a údržba naši certifikované ukázkové přírodní zahrady. 

Odůvodnění a přínos KHK 

Obecný důvod: tvorba podmínek umožňujících posílení populací zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů ve volné přírodě. Popis situace: 

K ekocentru Keithe Morrise -A Rocha - Krupárna patří rozsáhlé přírodní pozemky, které jsou tvořeny a 

spravované dle filozofie přírodních zahrad. V roce 2019 jsme na tyto pozemky získali certifikaci 

ukázkové přírodní zahrady.  V zaříznutém údolí Zlatého potoka a na přilehlých svazích se mnohdy 

úspěšně snažíme o podpoření a postupné zvyšování biodiverzity a tím udržení křehké rovnováhy 

v přírodě.  

Na pozemcích žije a roste řada vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve vytvořené 

soustavě jezírek a tůněk se nachází mnoho druhů od vážek a dalších bezobratlých až po čolky horské 

a ropuchy obecné. Občas sem zavítají pro potravu ledňáček říční, čáp černý a vydra říční. V přírodních 

prvcích tzv. hadníku a v suchých zídkách nachází svůj životní prostor užovka obojková, ještěrka 

živorodá a slepýš křehký. V broukovišti se vyvíjejí nosorožíci kapucínci a zlatohlávci. Ve starém sadu 

na stromech posedávají a v přilehlém křoví hnízdí ťuhýci obecní. Na zásyp přichází koroptve polní. 

V lučních porostech se na krvavci totenu vyvíjí modrásek bahenní a na miříkovitých rostlinách 

otakárek fenyklový. Na vysokých starých stromech, ale i na krmítko přilétá strakapoud prostřední. 

V podvečer přilétá nad naše pozemky několik druhů netopýrů, kteří zde nachází hojnost potravy. 

Pravidelnou sečí se zde udržují bohaté porosty bledulí jarních, prstnatců májových, upolínu 

evropských a dalších. 

Chceme postavit 3 lávky nad vodní hladinu jezírka a tůní, aby si děti mohly lehnou nad hladinu a 

pozorovat život kolem vody. 

 

Účelem projektu je udržení a zvyšování biodiverzity v krajině .Pro tento účel  nám významně 

pomohou tyto uvedené věci: 

Partneři projektu 

Obec Dobré a ZŠ Dobré,  dobrovolníci s láskou k přírodě a ochotou pracovat, sbory CB 

 

Časový rozpis aktivit 

duben 2020 – říjen 2021: nákup materiálu, realizace prací – tvorba zahrady, výsadba, udržování, 

sekání, krmení, zahradnické práce, stavba lávek pro děti na pozorování vodních živočichů 

  

listopad 2021: ukončení projektu, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu  



 

 

 

Účelem projektu je udržení a zvyšování biodiverzity v krajině a pro podporu již stávajících populací 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pro tento účel nám významně pomohou tyto uvedené 

věci: 2 kosy, AKU křovinořez, krmení pro ptáky, keře, rostliny, semena, budky, lávky nad hladinu 

jezírka. Děti budou moci pozorovat z bezprostřední blízkosti život nad hladinou i pod ní (jezírko, tůňky 

v areálu) 

 

Celkové náklady projektu: 152 000 Kč 

Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 106 000 Kč 

Termín realizace: do 30.11. 2021 

 

 


