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Až budeme za pár let vzpomínat na jubilejní rok 2018, první
myšlenky budou směřovat pod horu Říp, k sobotnímu dopoledni
17. listopadu. Byl to den, který nám v nadaci i několika
stovkám účastníků výsadby Aleje svobody přinesl silný zážitek
i hluboký pocit z dobře odvedené práce.
Celý rok jsme věnovali opravdu velké úsilí tomu, aby lidé po
celé republice i v zahraničí hledali a sázeli Stromy svobody.
Mluvili jsme se stovkami nejrůznějších osobností — od
lidí z neziskového sektoru, přes hasiče, sokoli, orli, skauty,
ministry, velvyslance, vědce, starosty, úředníky, lokální
i celostátní politiky až po herce nebo zpěváky. Ti všichni
měli chuť svým dílem přispět k — troufám si říci — více
než důstojné oslavě sta let od vzniku československé
demokracie. Pro nás i pro ně to znamenalo tisíce hodin
v terénu, u počítače, na telefonu, na cestách. Ale ani pozitivní
odezvy v médiích nebo od lidí samotných vám nedokáží
zprostředkovat právě ten konkrétní a skutečný zážitek ze
sázení symbolů demokracie a svobody.
Miroslav Kundrata
ředitel

Jiří francek
předseda správní rady nadace

Alej svobody pod Řípem vlastně původně nebyla v plánu,
ale díky energii kolegů, firemních partnerů i místních lidí
z obce Mnetěš a společnosti Arboeko, jsme celý happening
mohli v opravdu krátkém čase uspořádat. V den svátku nově
nabyté demokracie jsme se pod horou opředenou legendami
setkali s lidmi, které spojují podobné hodnoty a kteří měli chuť
a touhu na památku výročí vysadit lipový pomník. Díky nim
teď nedaleko legendární české hory roste více než kilometrová
lipová alej. Až půjdete podél ní, vzpomeňte si na všechny dobré
i špatné chvíle, které naše republika za sto let zažila.
Minulost byla, budoucnost nás teprve čeká. Stojíme před
výzvami, které s sebou nese klimatická změna, a naším
úkolem je českou krajinu i obce připravit na dalších sto let.
A na tom se chceme podílet i my.
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Klimatické
změny: výzva
budoucnosti
11 758 l

1 062 l

měření

Odtok vody ze střech budov
v Otevřené zahradě
období

leden — prosinec 2018

01
Celé dva týdny trvala klimatická konference v polských
Katovicích. Prosincového jednání se zúčastnili zástupci téměř
dvou stovek států celého světa. Co dojednali? Zjednodušeně
řečeno se shodli na pravidlech, která by měla růst teploty
nasměrovat k hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou
v předindustriálním období.
Už jsme se smířili s tím, že průměrná teplota stoupá. Jeden
a půl stupně znamená podle Světového fondu na ochranu
přírody třeba zvýšení hladiny moří a oceánů o 48 centimetrů,
ovlivnění 6 procent světového hmyzu, 8 procent vegetace
a 4 procent obratlovců. Střední výška oceánu vzrostla
o celých devatenáct centimetrů za posledních sto let. Podle
Mezivládního panelu pro změnu klimatu bylo období od roku
1983 pravděpodobně nejteplejším za posledních čtrnáct set let.
A co lidé? Ti musí najít způsob, jak emise skleníkových plynů
omezit, ale i jak se změnám přizpůsobit. Budovy s nízkou
spotřebou energie, šetrná doprava, zelené střechy, fasády,
povrchy zadržující vodu, stromy a zeleň v urbanizovaném
prostředí — to vše jsou nástroje, kterými můžeme naše města
a obce připravit na změny, které nevyhnutelně přicházejí.
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01.01

Klimatická změna
v číslech

klimatická změna

+ 12 letních dní / rok za
posledních 20 let 7

klimatická změna

Více jak 80 % přírodních
katastrof má souvislost
s klimatem 4

klimatická změna

140 % produkce CO2 oproti
předprůmyslové éře 6

klimatická změna

+ 6 tropických dní / rok
za posledních 20 let 3

klimatická změna

Únor 2017 byl z hlediska
stavu podzemních vod
na našem území jedním
z nejhorších a 7. týden
patřil k nejsušším
obdobím roku 5

klimatická změna

+ 1 °C průměrná teplota
proti roku 1880 2

klimatická změna

3 × rychlejší tání
Antarktidy oproti r. 2018 1

1

www.nytimes.com/2018/06/13/climate/antarctica-ice-meltingfaster.html

2, 3

Mezivládní panel pro změnu klimatu, IPCC

4

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. United
Nations Office for Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland.
www.unisdr.org/we/inform/publications/3301

5

portal.chmi.cz

6, 7

Mezivládní panel pro změnu klimatu, IPCC

Správní a dozorčí rada

01.02

Do naší správní a dozorčí rady vždy hledáme silné
osobnosti, profesionály ve svých oborech. Dívají se
na naši činnost z nadhledu a dokáží nám dát cennou
radu a posouvat nás. Jsou mezi nimi umělci, politici,
podnikatelé, novináři a ekologové.

statutární orgán

Eva Vacíková

Správní rada

senior business advisor a coach

Kateřina Kočí
Jiří Francek

předsedkyně Actaea — společnosti pro přírodu a krajinu

předseda správní rady, jednatel firmy NaturaServis, s. r. o.

Pavel Dočekal
místopředseda správní rady, finanční manažer IBM Global
Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.

Petr Hlobil
ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

statutární orgán

Dozorčí rada
Jiří Hartmann
předseda dozorčí rady, advokát

Vladimír Kořen
moderátor a starosta Říčan

Jaroslav Kratochvíl
ekonomický náměstek NCO NZO

Ladislav Miko
vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku

Lucie Wadurová
senior manažerka v daňovém a právním oddělení Deloitte

Čestmír Klos
ekologický novinář

Andreas Beckmann
ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF
ve Vídni

Zdeněk Hotař
development manažer

Jan Dungel
malíř, grafik, ilustrátor

Jitka Klinkerová
lektorka a projektová manažerka

foto

Správní rada Nadace Partnerství
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Vedení nadace

01.03

Naše nadace je postavena na silné misi a pevných
hodnotách. Lidé, kteří ji posouvali dopředu, měli vždy
jasnou vizi a představu, jaká je úloha nadace v české
společnosti. To je úkolem nejen vedení, ale i všech
klíčových lidí organizace.
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Miroslav Kundrata

Markéta Janíčková

ředitel

finanční a personální ředitelka

Petr Kazda

Martin Gillár

obchodní ředitel, ředitel Partnerství, o. p. s.

ředitel komunikace

Naši lidé

01.04

Pro desítky zaměstnanců a dalších spolupracovníků nadace
je jejich práce zároveň posláním. Záleží jim na místě, kde
žijí. Svou každodenní prací přispívají významným dílem
k tomu, že je Nadace Partnerství významnou, stabilní
a důvěryhodnou institucí.

Hana Alexová, finanční asistentka (mateřská
dovolená)
Martin Ander, specialista na adaptace ve městech,
LIFE Tree Check
Dominika Bäuchelová, eventová manažerka
Dominika Belovičová, finanční manažerka
František Brückner, grantový manažer
Ivana Bruchterová, grantová manažerka
Monika Cabicarová, obchodní zástupkyně
(do prosince 2018)

Radim Cenek, grantový manažer
Ivana Cenková, IT
Emilie Dosoudilová, průvodkyně v dětské skupině
Martin Fiala, koordinátor Moravských
vinařských stezek
Juraj Flamik, vedoucí týmu Greenways
Miroslava Floriánová, projektová manažerka
Veronika Floumová, hlavní zahradnice
(od července 2018)
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Veronika Golianová, grafický design

Mirek Novotný, údržbář areálu Otevřená zahrada

Juraj Háder, eventový manažer (od ledna 2019)

Lucie Olišarová, odborná asistentka (od září 2018)

Josef Jarý, zástupce v Bruselu (od září 2018)

Alice Pachtová, vedoucí logistiky

Martina Joachim, PR a komunikace (od dubna 2018)

Jitka Pátková, finanční manažerka

Luboš Kala, monitoring cyklistů

Radek Patrný, koordinátor Labské stezky
a dálkových cyklotras ČR

Eva Kloudová, asistentka a recepční
Veronika Kmetíková, mzdová účetní (mateřská
dovolená)
David Kopecký, PR a komunikace (od února 2018)
Michala Kovačičová, komunikace
Markéta Kozlová, finanční manažerka
Ján Krajčovič, údržbář a technický pracovník (do
srpna 2018)

Anna Petříková, PR a komunikace
Zdeňka Prokopová, PR a komunikace (mateřská
dovolená)
Vlastimil Rieger, poradce pro zelené stavění
Adéla Sojková, PR a komunikace (od února 2019)
Zuzana Stáňová, recepční

Andrea Krůpová, koordinátorka anket Strom roku
a Evropský strom roku

Simona Surmařová, projektová manažerka

Helena Křečková, recepční (od ledna 2019)

Tomáš Šácha, IT

Tereza Kučerová, vedoucí týmu Otevřené zahrady
(do února 2018)

Zuzana Šeptunová, vedoucí týmu Stromy a voda

Barbora Kunová, projektová manažerka (mateřská
dovolená)
Eva Kvapilová, vedoucí Otevřené zahrady
Magdalena Maceková, specialistka na adaptace
ve městech (od února 2019)
Veronika Mikulová, finanční manažerka
Magdaléna Milostná, PR a komunikace
(od dubna 2018)
Věra Miňovská, regionální koordinátorka
certifikace Cyklisté vítáni

Gabriela Ševčíková, průvodkyně v dětské skupině
Michal Šindelář, vedoucí programu šetrná
doprava
Simona Škarabelová, fundraisingová manažerka
Petr Šmíd, projektový manažer (do září 2018)
Dita Tesařová, projektová manažerka LIFE Tree Check
Václav Vacík, správce areálu (od srpna 2018)
Zuzana Vašíčková, personalistka (od ledna 2019)
Markéta Venyšová, eventová manažerka
Michal Veselý, konzultant pro strategické projekty

Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky
a evropských tras EuroVelo

Kamila Vlčková, PR a komunikace

Adéla Mráčková, PR a komunikace (mateřská
dovolená)

Ilona Zelinková, zahradnice (do listopadu 2018)

Vojtěch Mrlík, péče o zvířata (do října 2018)
Miroslava Murguová, projektová manažerka
(do května 2018)
Jakub Nehera, zahradník (do března 2018)
Ondřej Nejedlý, monitoring cyklistů
Hana Novotná, průvodkyně v dětské skupině
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Helena Peřinová, programová manažerka
a lektorka

Petra Weberová, finanční asistentka

Hana Zuchnická, zahradní architektka a lektorka

Výběr z podpořených
projektů

01.05

projekt

projekt

projekt

Alej svobody pod horou Říp

KLEN začíná růst

Lípa svobody do každé ZŠ i MŠ

projekt

projekt

projekt

Osázení stromů — Jilešovská

Ovocné Želetice

Zahrada Anežky České

projekt

projekt

projekt

Školní zahrada na kolečkách

Zahrada mezi paneláky

A hybaj ven!

projekt

projekt

projekt

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní zahrada u řeky

Smyslová zahrada
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Rok 2018
ve znamení
svobody
13 kWh

měření

Solární ohřev vody v budově
Otevřené zahrady
období

leden — prosinec 2018

02
Uplynulý rok se nesl ve znamení oslav 100 let od vzniku
Československé republiky. Naše nadace přispěla k výročí
významnou měrou — kampaň Stromy svobody byla
historicky nejúspěšnější kampaní Nadace Partnerství. Díky
zapojení desítek partnerů, osobností, tisíců dobrovolníků,
přátel i členů rodin se nám podařilo vytvořit unikátní databázi
Stromů svobody, najít téměř čtyři a půl tisíce stromů, které
naši předkové v minulosti vysadili k oslavě svobody, a zasadit
přes dva a půl tisíce nových Stromů svobody. Byla to více než
důstojná oslava demokracie — nejen doma, ale i v zahraničí.
A je naší odpovědností nasbíranou energii využít pro další
nelehký úkol — připravit krajinu i obce na budoucnost,
kterou ovlivní změna klimatu.

1 kWh

A právě proto jsme průběžně během roku 2018 připravovali
nový program zaměřený na adaptace na změny klimatu. Už
v roce 2019 chceme veřejnosti představit nejlepší tuzemské
příklady adaptačních opatření vzešlé ze soutěže Adapterra
Awards a předávat odborné zkušenosti od nás i z ciziny.
V našem areálu Otevřené zahrady pokračujeme v měření
efektivnosti zelených střech a stromů na zadržování
vody a ochlazování městského prostředí i v monitoringu
účinnosti a návratnosti chytrých technologií, které nám
umožňují přiblížit se k nulové uhlíkové stopě. I proto
vznikla Adapterra — země, která je připravena na nové
výzvy a na nové klima.
Co dalšího se v roce 2018 událo? Nastartovali jsme certifikaci
firem přátelských ke svým cyklozaměstnancům s názvem
Cyklozaměstnavatel a slavnostně předali první certifikát,
v Otevřené zahradě jsme přivítali 27 tisíc návštěvníků,
uspořádali jsme dva Festivaly otevřených sklepů a čtyři akce
na vinařských stezkách, vybrali jsme laureáty Ceny Josefa
Vavrouška pro rok 2018 a pomohli jsme uspořádat další
ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM.
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Adapterra

projekt

Žijeme v době, kdy na vlastní kůži
zažíváme dopady změn klimatu.
Trápí nás dlouhá období sucha
i přívalové srážky. Města, řeky,
zemědělská půda vysychají a stále
vzácnější voda odtéká z našich měst
i krajiny. Naším úkolem je pomoci
české krajině a městům připravit se
na změny, které nás — ať chceme či
ne — čekají. Sami se snažíme ověřovat
různé typy adaptačních a mitigačních
opatření v našem areálu Otevřené
zahrady. I proto v roce 2018 vznikla
nadační Adapterra. Co vše v této „zemi
adaptací“ najdete?

popis

LIFE TreeCheck
Jsme hlavním koordinátorem unikátního
mezinárodního projektu LIFE Tree Check.
Zaměřujeme se v něm na řešení problematiky
tepelných ostrovů středoevropských měst.
Chceme změnit investiční politiku radnic tak,
aby každá rekonstrukce ulice znamenala
zároveň více zeleně, každá vhodná nová střecha
i fasáda byla zelená a aby parkoviště a další
zpevněné plochy uměly zasakovat a zadržet
vodu. V rámci projektu připravujeme třeba
aplikaci, která z pouhé fotografie dokáže určit,
o jaký druh zeleně jde, kolik dokáže pohltit oxidu
uhličitého a jaký ochlazovací efekt přináší.
www.lifetreecheck.eu
foto

Tepelným ostrovům mohu bránit třeba zelené
fasády, které dělá slavkovská firma Liko-s
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02.01

projekt

projekt

Adapterra Awards

Projekt Pro vodu

popis

popis

Hledáme nejzajímavější uskutečněné projekty,
které naší krajině pomáhají přizpůsobit se
změně klimatu. Společně s odborníky z firmy
Integra jsme odstartovali první ročník soutěže,
která navazuje na soutěž Adaptační opatření
roku. Do soutěže mohou během jara 2019 obce,
firmy i další organizace přihlašovat své projekty,
ze kterých vybere porota pětadvacet nejlepších.
Z nich pak vzejdou vítězové čtyř kategorií a vše
završíme velkou podzimní adaptační konferencí.

U příležitosti Světového dne vody jsme společně
s firmou Nestlé ocenili mladé autory nejlepších
projektů soutěže Pro vodu 2018 zaměřené na
odpovědné hospodaření s vodou. Vítězem se
stal Martin Skala, který vymyslel řešení, jak
zabránit kolísavým hodnotám arsenu v pitné
vodě dvou obcí. Šestý ročník soutěže byl součástí
projektu podpořeného ze SFŽP. Kromě samotné
soutěže jsme tak mohli vydat tipy pro zelené
stavění a inovovat naši brožuru o technologiích
v Otevřené zahradě v Brně.

www.adaptaceroku.cz
www.soutezprovodu.cz
foto

Naše Otevřená zahrada zvítězila v prvním
ročníku soutěže Adaptační opatření roku,
na které Adapterra Awards navazují

foto

Soutěž pro vodu hledá mladé talenty s nápady,
jak šetřit vodou
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Zdravá
a krásná
krajina
Krajina plná stromů je neodmyslitelnou součástí naší historie i našich
životů. Stromy čistí vzduch, ochlazují
okolí, poskytují stín. A naším úkolem je
poskytnout jim péči, kterou si zaslouží.
Proto i my pomáháme aktivním lidem
stromy sázet a pečovat o ně. Rozdělujeme granty, organizujeme anketu Strom
roku nebo běháme pro stromy. Jdete
do toho s námi?

projekt

Strom roku
popis

Hledáme stromy s nejsilnějším příběhem!
Takové je motto naší celostátní ankety Strom
roku. V roce 2018 proběhl její sedmnáctý ročník
a byl to ročník unikátní. Rozhodli jsme se
totiž oslavit sté výročí vzniku ČSR tím, že jsme
Strom roku hledali jen mezi Stromy svobody.
O titul se ucházelo šestapadesát stoletých
symbolů demokracie, mezi nimiž nakonec
největší přízeň — více jak 26 tisíc hlasů —
získala Zádvorská lepa, která hájí české barvy
i v evropském kole v roce 2019.
www.stromroku.cz
foto

Zádvorskou lepu podpořily v klání o Strom roku
celé Velké Opatovice
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02.02

projekt

projekt

Poskytujeme granty

Pečujeme o stromy

popis

popis

V roce 2018 jsme prostřednictvím grantových
příspěvků rozdali 3,5 milionu korun. Hned
2,4 milionu směřovalo na výsadbu stromů
a péči o ně. Do výsadby se loni zapojilo 37 980
dobrovolníků a společně se jim podařilo
vysadit 1886 stromů a keřů na 315 místech.
Po celé republice také vzniklo dalších osmnáct
zelených oáz, mezi které jsme rozdělili granty
ve výši 1,4 milionu korun. Pro stromy běhalo
i 970 běžců seriálu RunCzech, kteří pro stromy
„vyběhali“ přes 150 tisíc korun.

Sázet stromy je důležité. Ale v nadaci víme,
že stejně důležité je i umět o stromy správně
pečovat. Proto pravidelně organizujeme
semináře, na kterých společně s certifikovanými
arboristy učíme, jak provádět odborné řezy, jak
důležitý je dendrologický průzkum u stárnoucích
stromů i jakou společenskou hodnotu pro nás
staré stromy mají. Jen za rok 2018 jimi prošla
bezmála stovka zájemců.

www.zeleneoazy.cz

foto

foto

Semináře o stromech jsme organizovali
ve spolupráci s odborníky z Arboristické
akademie

Školáci ze základní školy v Pecce na Jičínsku
sami navrhli, jak bude vypadat jejich školní
zahrada

www.nadacepartnerstvi.cz/stromy
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Přírodou pěšky
a na kole
Jak poznávat krásy české přírody
s respektem a ohleduplně? Na kole
nebo pěšky! Více než dvacet let
pomáháme rozvíjet cykloturistické
trasy. Greenway Praha-Vídeň, Labská
stezka nebo Moravské vinařské stezky
dnes patří mezi české pilíře cestovního
ruchu, Festival otevřených sklepů zase
pomohl nastartovat zájem o vinařskou
Moravu. I letos jsme do těchto projektů
investovali spoustu energie. A to se
nám vrací v podobě tisíců spokojených
návštěvníků našich tras a akcí.

projekt

Opravujeme značení na
Moravských vinařských
stezkách
popis

Síť Moravských vinařských stezek jsme přivedli
k životu bezmála před dvaceti lety. Dvanáct
set kilometrů každoročně slouží tisícům
milovníkům kola a vína. Pro ně i pro obyvatele
vinařských obcí jsme iniciovali obnovu značení
stezek. Ve spolupráci s obcemi a s podporou
Jihomoravského kraje jsme v roce 2018 dotáhli
již čtvrtou etapu opravy značení, což znamená
bezmála dvě stě kilometrů Moravských
vinařských stezek, které jsou jako nové.
www.vinarske.stezky.cz
foto

Pro milovníky kola a jižní Moravy pořádáme
cykloturistické výlety Krajem vína
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02.03

projekt

projekt

Rozvíjíme přeshraniční
turistiku

Cyklisté vítáni
i v Zeleném pásu

popis

popis

Už od roku 2017 spolupracujeme na přípravě
koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky
v polsko-českém příhraničí. Chceme sjednotit
metodiku pro dálkovou a terénní cykloturistiku
i in-line bruslení, zaměřujeme se na budoucí
řešení tras, sjednocení přístupů i na propojení
dálkových cyklotras. V roce 2018 jsme tak
mohli pomoci uspořádat například setkání
pro bezmála třicet odborníků, kteří debatovali
o navržené dálkové trase v česko-polském
příhraničí.

Naše nadace je oficiálním koordinátorem
českých úseků mezinárodní sítě cyklotras
EuroVelo. I proto nám záleží na tom, aby se
podél nich rozvíjely služby pro cyklisty. Právě
jejich kvalitu garantuje certifikace Cyklisté
vítáni, kterou rozvíjíme již téměř patnáct let.
V rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném
pásu jsme s podporou programu Interreg
měli v roce 2018 možnost uspořádat seminář
pro provozovatele služeb, který jim výhody
certifikace představil.

www.nadacepartnerstvi.cz/interreg

www.cyklistevitani.cz

foto

foto

Součástí setkání byla cyklistická exkurze
s ukázkou stávajících i budovaných úseků
plánované dálkové cyklotrasy

Na semináři jsme provozovatelům služeb
představili výhody certifikace Cyklisté vítáni
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Stromy
svobody
1918—2018
Sto let od vzniku Československé
republiky. Sto let od vzniku československé demokracie. Sto let, během kterých si naše země prošla časy lepšími
i horšími. Abychom i v dalších letech
mohli žít v demokratické a sebevědomé
zemi, je třeba si připomínat historické
okamžiky, ze kterých bychom se měli
poučit. Naše nadace se rozhodla
k oslavám připojit prostřednictvím
symbolu demokracie i přírody — stromu. V důležitých okamžicích naší země
naši předkové sázeli lípy i jiné druhy
stromů jako symbolické němé svědky.
Ačkoliv jsou němí, přece k nám hovoří
prostřednictvím osudů lidí, kteří je
sázeli nebo o ně pečovali. Během roční
kampaně jsme nalezli téměř čtyři a půl
tisíce Stromů svobody, nechali ošetřit
bezmála třicítku z nich a vysadili přes
dva a půl tisíce nových Stromů svobody.
To vše díky aktivním lidem, osobnostem,
partnerům, kolegům a přátelům —
těm, kterým budoucnost naší republiky
není lhostejná.

projekt

100 Stromů svobody
pod Řípem
popis

Stolipová alej na cestě k hoře Říp stojí od
17. listopadu 2018 díky úsilí stovek lidí. Na více
než kilometr dlouhém úseku nedaleko obce
Mnetěš sázeli skauti, legionáři, žáci základních
škol a obyvatelé okolních obcí, zaměstnanci
ministerstva, patroni i zástupci našich partnerů.
Ti všichni vzali do rukou nářadí a pomohli nám
vysázet alej, která bude při cestě na českou
mystickou horu připomínat stoleté výročí vzniku
naší demokracie.
www.stromysvobody.cz/alejpodripem
foto

Svou lípu mají horou Říp i Skauti
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patronka kampaně

patroni kampaně

Aneta Langerová

Dan Bárta

citace

Carlo Capalbo

Každý strom je svědkem své doby a všeho, co se
v jeho okolí po mnoho let děje. Když se stromy
spojí, je to paměť, ať už jedné rodinné zahrady,
vsi, města, národa, ba dokonce celého světa.
Věřím, že nově vysazený strom bude okolo sebe
vídat lidi, kteří budou žít ve svobodné a tolerantní společnosti. Přála bych každému z nás,
abychom se mohli svobodně rozvíjet v čemkoliv,
co nás činí šťastnými a stromy nás po celý život
provázely jako naši nejvěrnější přátelé.

Stephen B. King

Vojtěch Dyk

Vladimír Kořen
Gábina a Petr Koukalovi
Marta Kubišová
Aneta Langerová
Hana Librová
Peter Lipa
Daniel Orálek
Miroslav Paleček
John Palka
Martin Rajniš

čeho jsme dosáhli?

Petr Sís

4 449 nalezených Stromů svobody
28 ošetřených Stromů svobody
2 677 vysazených Stromů svobody

Spirituál kvintet

www.stromysvobody.cz

Zrní Holden

Marek Orko Vácha
Tatiana Vilhelmová
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Otevřená
zahrada
Environmentální centrum Otevřená
zahrada sídlí v samém srdci Brna
pod hradem Špilberk. Najdete u nás
výukovou zahradu čtyř živlů, bývalou
klášterní Boromejskou zahradu
a ukázkovou vizionářskou budovu,
která se pyšní certifikátem Zero
Carbon Building. Přijďte se k nám
toulat, zahrát si hry na interaktivních
stanovištích, prozkoumat malou
městskou farmu, užít si kouzelnou
bylinkovou zahradu nebo objevit
chytré technologie, které pomáhají
šetřit vodou i energiemi. Jak to víme?
Protože vše měříme!

24

projekt

Jsme tu pro veřejnost
popis

Rádi sdílíme to, v čem jsme dobří. Pořádáme
vzdělávací akce a workshopy pro veřejnost (řezy
ovocných stromů, bylinkové dílny, včelařské
kurzy) a tematické slavnosti pro malé i dospělé.
Zejména oblíbená je Dýňová slavnost, která
každý rok přiláká více než 1 500 návštěvníků.
Jsme základnou pro mezinárodní filmový
festival s tematikou životního prostředí v Evropě
ekofilm a nově jsme propůjčili své prostory
i Festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět.
www.otevrenazahrada.cz
foto

Soutěž o nejlepší dýni je jedna z vděčných aktivit
pro děti v programu Dýňové slavnosti

02.05

projekt

projekt

Výukové programy
pro školy

Zelené střechy

popis

Předškoláci, školáci, prostě studenti všeho věku
jsou jedněmi z nejčastějších návštěvníků naší
zahrady. Celkem jich zahradou v roce 2018
prošlo téměř dva a půl tisíce. Každoročně pro
ně organizujeme řadu vzdělávacích programů,
které jim vysvětlí, jak funguje život v přírodě
nebo jak se má hospodařit s ohledem na životní
prostředí. Jedním z nich byl letos i speciální
program s názvem Stromy a změna klimatu.
Vymysleli jsme ho ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou a využili jsme v něm i unikátní data
z provozu areálu. Ta máme díky unikátnímu
měření, které v zahradě probíhá už od roku 2015.

popis

Zelenou střechou vracíme zastavěnou plochu
zpátky přírodě. Zemina na střeše funguje jako
izolace a zejména přes léto zabraňuje přehřívání
budovy a perfektně zadržuje dešťovou vodu.
Zelené střechy nás baví a důkazem je 2. místo
v kategorii Veřejná zelená střecha v roce 2016
a 2. místo v kategorii Zelená střecha na rodinném
domě v roce 2018.
www.otevrenazahrada.cz/energie
foto

Zkoušíme nové věci — jednou z nich je i zelená
střecha na venkovní kuchyni v areálu zahrady

www.otevrenazahrada.cz/Pro-skoly
foto

Učíme studenty, jak příznivé vlastnosti má zeleň
a stromy pro krajinu i města.
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Bezpečná
města pro lidi
Chceme pomoci městům, aby byla
příjemnější pro život. Aby nabízela
bezpečné a udržitelné možnosti
dopravy, aby hledala způsoby, jak
podpořit cyklodopravu, chodce nebo
sdílení aut. Bezpečnost v dopravě
výrazně ovlivňuje kvalitu života ve
městech. A proto i my podporujeme
ekologickou a zároveň bezpečnou
mobilitu. Pořádáme osvětové kampaně,
vyvíjíme aplikace, organizujeme soutěže,
jednáme s úředníky i urbanisty — to
vše pro města pro lidi.

projekt

Cyklozaměstnavatel
popis

Každý pracovní den absolvuje většina z nás
minimálně dvě zásadní cesty — do práce
a z práce. Velké procento z nás pak bere do
ruky každé ráno místo cyklistické helmy klíče
od auta. A právě to je důvod, proč silnice
v českých městech praskají ve švech. Kdo to
může pomoci změnit? Třeba zaměstnavatelé.
Pokud svým zaměstnancům nabídnou sprchy,
bezpečné místo pro uložení kola a další benefity,
můžou je tím motivovat k tomu, aby do práce
jezdili kolmo. A takoví zaměstnavatelé si od nás
zaslouží certifikát Cyklozaměstnavatel.
www.cyklozamestnavatel.cz
foto

Prostřednictvím certifikace Cyklozaměstnavatel
chceme podpořit zaměstnance, kteří jezdí do
práce na kole
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projekt

projekt

Do práce na kole

MoveCit

popis

popis

Rekordní počet účastníků letos v Brně i v celé
republice přilákal 8. ročník kampaně Do práce
na kole. Dva a půl tisíce cyklistů brázdilo
v květnu ulice moravské metropole při jízdě do
práce na svém bicyklu. Dokážete si představit
lepší a ekologičtější způsob, jak se dopravovat
do zaměstnání? Pro účastníky jsme připravili
dubnovou Velkou jarní superhrdinskou
cyklojízdu, speciální akce na triko i závěrečné
vyhlášení v Otevřené zahradě.

Prostřednictvím osvětových aktivit mezinárodního projektu MoveCit jsme v Litoměřicích
chtěli pootočit kormidlo směrem k šetrnějším
způsobům dopravy. V roce 2018 jsme provedli již
druhý průzkum, který nám dal odpověď na to,
zda jsou naše snahy úspěšné. Oproti roku 2017
se o pět procent snížil počet zaměstnanců
dopravujících se do práce individuálně autem
a o pět procent zvýšit počet těch, kteří volí
sdílená auta. Malý krok pro člověka, snad velký
pro Litoměřice.

www.dopracenakole.cz
foto

www.interreg-central.eu/Content.Node/
MOVECIT.html

Pro své odměny si cyklističtí superhrdinové
a superhrdinky přišli na slavnostní vyhlášení

foto

Nadace Partnerství a Asociace měst pro
cyklisty společně uspořádaly konferenci
v Třebíči o plánování dopravy ve městech
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02.07

Cena Josefa
Vavrouška
Josef Vavroušek byl výjimečnou
osobností, která svou činností dalece
přesahovala hranice environmentalistiky.
Jeho myšlenky jsou pro nás stále živé
a inspirující. I to je jeden z důvodů,
proč na jeho počest udělujeme výroční
ceny. V roce 2018 jsme ceny předávali
již podvaadvacáté a komisi poprvé
předsedal Vladimír Kořen. Cenu za
celoživotní přínos si odnesl Ludvík Kunc
a za počin roku Robin Böhnisch.
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cena josefa vavrouška za celoživotní přínos

Ludvík Kunc
popis

Duchovní otec vlčích a rysích hlídek Ludvík Kunc
se podílel na stěhování desítek rysů do volné
přírody. Šelmám věnoval i svůj umělecký život
a jeho obrazy jsou důkazem jeho lásky k divoké
přírodě.

cena josefa vavrouška za počin roku

Robin Böhnisch
popis

Svou čtrnáctiletou kariéru poslance završil
Robin Böhnisch dvěma významnými ekologickými zákony. Pomohl legislativně posílit ochranu
národních parků a navrhl a prosadil zákaz
kožešinových farem v Česku.

02.08

MFF
EKOFILM 2018
Nejstarší festival filmů s tematikou
životního prostředí na světě opět
potvrdil svůj vzestup. S naším
přispěním se do brněnského kina Scala
a na další festivalová místa podařilo
přilákat více jak pět a půl tisíce
fanoušků přírody. Během tří říjnových
dnů jsme představili pětadvacet
soutěžních filmů z celého světa, české
i zahraniční odborníky, fotografy
přírody a jejich práci a připravili jsme
program pro školy.

termín a místo

11.— 13. října 2018, Brno
počet návštěvníků

počet soutěžních filmů

5 608 návštěvníků
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počet členů mezinárodní poroty

6
vítězné filmy mff ekofilm 2018

Cena ministra životního prostředí:
Děkujeme za déšť
Cena prezidenta festivalu:
Archa světel a stínů
Krásy přírody:
Medvědi z Kamčatky
Středoevropské filmy:
Bílí vlci, přízraky Arktidy
Krátké filmy:
Každá kapka se počítá
www.ekofilm.cz
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Bez vás
by to
nešlo
26 367 l

měření

Spotřeba vody v budově C
Otevřené zahrady
období

leden — prosinec 2018

03
Pomáhat desítkám organizací není jen tak. Vyžaduje to
mnoho osvícených hlav na správných místech v našich
partnerských firmách, které nám v naší práci pomáhají
a podporují nás. Velký díky tedy patří i jim — společnostem
Nestlé, Makro, Českomoravský cement, TetraPak, ELO,
MOL Česká republika, NanoEnergies, Lesy ČR, MORAVIA,
IVT, Inisoft, Enviros, C&A, GLS, Thermo Fisher Scientific,
Morosystems, běžcům seriálu RunCzech, dobrovolníkům
z IBM Delivery Centre Brno, firmě Asekol, Akademi věd,
firmám EKO-KOM, SAKO, SEDUM TOP, Badger Meter nebo
RETEX. Ty a mnoho dalších partnerských organizací jsou
motorem inovací pro lepší životní prostředí.
Za podporu vděčíme i veřejným zdrojům — naše projekty
podporuje Evropská unie, US Embassy, Ministerstvo pro
životní prostředí, Státní fond životní prostředí, Ministerstvo
pro místní rozvoj, město Brno nebo Jihomoravský kraj.
Každému z nich záleží na životním prostředí, a proto naše
aktivity podporuje. Je radost s našimi partnery spolupracovat.
8 757 l
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Řekli o nás

03.01

Richard Austen
generální ředitel MOL Česká republika

citace

Čtvrtý rok spolupráce s Nadací Partnerství na jedinečném grantovém
programu Zelené oázy přinesl opět skvělé výsledky. O grant požádalo
celkem 86 organizací a vybrané projekty si mezi sebou v letošním roce
rozdělí 1,4 milionu korun. Díky tomu vznikne dalších devatenáct zelených oáz, jež navrátí vodu a zeleň do měst a obcí. Děkujeme kolegům
z Nadace Partnerství za profesionální a inspirativní spolupráci a těšíme
se na další společné úspěchy.

Khatuna Kazarashvili
projektová manažerka C&A Foundation

citace

Nadace Partnerství se stala jednou ze 45 charitativních organizací,
kterou společnost C&A prostřednictvím své nadace C&A Foundation
podpořila během celosvětové kampaně pro angažovanost zaměstnanců
Inspiring World 2019. Jsme nadšeni, že jsme se v České republice spojili
právě s touto charitou a stali se tak součástí projektu Stromy svobody.

David Mareček
Inisoft

citace

NUž více než 15 let podporujeme Cenu Josefa Vavrouška, kterou pořádá
Nadace Partnerství, protože jsme přesvědčeni, že je potřeba podporovat
a zviditelňovat lidi, kteří svým osobním příkladem ukazují, jak se dá
žít a pracovat s citlivostí k okolí tak, aby se na planetě Zemi dalo ještě
dlouho a spokojeně žít.
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Jak nás můžete podpořit?

03.02

Jsou vám aktivity naší nadace sympatické? Chcete nám
pomoci zlepšovat životní prostředí? Chcete učinit konkrétní
kroky v boji proti klimatické změně? Být součástí našich
úspěšných projektů a/nebo podpořit projekty dalších
organizací? Přispět můžete mnoha způsoby, vyberte si ten,
který je vám příjemný.

pro firmy

pro jednotlivce

Staňte se partnerem
některého z našich
projektů!

Přispějte na některou
z našich dlouhodobých
sbírek!

popis

popis

Na celorepublikové úrovni můžete být spojení
s podzimními výsadbovými granty, Stromem
roku, Cenou Josefa Vavrouška nebo Adapterra
Awards, na nadnárodní úrovni můžete jméno
své firmy spojit s projektem Evropský strom
roku nebo ekofilmem, na lokální úrovni se
můžete stát sponzorem Otevřené zahrady
nebo Moravských vinařských stezek. Pokud
máte nápad na úplně nový grantový program,
který souvisí s naší činností, můžeme jej
pro vás zrealizovat. Vy budete jeho hlavním
partnerem a my si vezmeme na starosti celou
administraci — v tom jsme totiž opravdoví
profesionálové.

Jakákoliv částka má smysl a pomůže nám.
Podpořit můžete třeba Otevřenou zahradu,
podzimní výsadbové granty nebo anketu
Strom roku. Pomoci můžete i svým odkazem
a pokračovat tak v dobrých skutcích, které jste
vykonali během svého života.

kontakt

Simona Škarabelová
E-mail: simona.skarabelova@nap.cz
T +420 777 556 857
www.nadacepartnerstvi.cz/darujte
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Nejvýznamnější dárci a partneři

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – základní varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – černobílá varianta

Tepelná čerpadla IVT – LOGO – negativní varianta

Barevnost loga IVT
Modrá | Pantone Blue 072
Červená | Pantone 485
Černá | Pantone pro Black
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| CMYK (100 / 80 / 0 / 0)
| CMYK (0 / 100 / 100 / 0)
| CMYK (0 / 0 / 0 / 100)

03.03

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko- Ceská republika

Děkujeme všem individuálním dárcům, konkrétně Kateřině Janků, Radkovi
Urbanovi, Tomáši Laštovkovi, Heleně Vagnerové, Ivo Schöttovi, Jiřímu
Franckovi, manželům Halíkovým, manželům Nevrklovým, arboristům za
jejich bezplatné služby a dalším dárcům, jejichž podpory si velmi vážíme.
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Finanční
zpráva

3 104 kWh

měření

Výroba elektrické energie
v Otevřené zahradě
období

leden — prosinec 2018

04
Neziskové organizace to v současném světě nemají jednoduché.
Jejich práce je ale naprosto nenahraditelná. Naším úkolem je
snažit se jim vytvářet dobré prostředí a podmínky pro jejich
práci. A to závisí i na tom, jak si naše nadace finančně vede.
Jdeme cestou finanční samostatnosti a udržitelnosti. I proto
spolupracujeme s dalšími komerčními firmami a nabízíme jim
naše odborné služby třeba v oblasti dopravního plánování,
zeleného stavění nebo organizujeme vinařské akce pro
veřejnost, které nám pomáhají rozvíjet projekty v oblasti
šetrné turistiky. Zdroje na granty i naši vlastní činnost jsou
různorodé, což nám poskytuje dobrou stabilitu.
Jsme hrdí na to, že jsme dlouhodobě finančně zdravou
organizací, která myslí dopředu. I proto jsme za více jak čtvrt
století našeho fungování mohli pomoci více jak třem a půl
tisícům projektů.

265 kWh

37

Seznam podpořených
organizací

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace, Benediktus z. s., Český svaz
včelařů, z. s., základní organizace Horní Cerekev,
Čmelák — Společnost přátel přírody, Dominik
Tomáš Petr, Duhovka – středisko volného času
Břeclav, příspěvková organizace, Hlízovský unikátní
spolek, Hnutí DUHA — Friends of the Earth Czech
Republic, HO Satalice z. s., Chaloupky o. p. s., školská
zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Ing. Zbyněk
Smetana, Jakub Sochor, Jaroslav Špác, KLEN
(klub lidí ekologicky nabádajících), z. s., Koinonia
Giovanni Battista — Koinonia Jan Křtitel, Krásné
sousedění, z. s., Ludvík Kunc, Lužňáci, z. s., Martin
Skala, Mateřská škola a Základní škola Klíček,
Mateřské školy Kopřivnice, příspěvková organizace,
Město Nový Jičín, Město Strakonice, Město Uničov,
Městská část Praha 10, MOMENT Česká republika,
obecně prospěšná společnost, Obec Blatnička,
Obec Číchov, Obec Čilá, Obec Dasnice, Obec Háj
ve Slezsku, Obec Hodslavice, Obec Josefov, Obec
Kadov, Obec Kuklík, Obec Kvasice, Obec Mnetěš,
Obec Mokrá — Horákov, Obec Oudoleň, Obec
Pavlice, Obec Pěčín, Obec Pláně, Obec Přepychy,
Obec Seninka, Obec Snovídky, Obec Trstěnice,
Obec Tuklaty, Obec Vilémovice, Obec Želetice,
Okrašlovací spolek Tvrdonice, Okrašlovací spolek
v Lezníku, Pravý Hradec, z. s., Ráj vědomí — lesní
tábor 333, z. s., RHYME z. s., Robin Böhnisch, Sázíme
stromy, z. ú., Sdružení Krajina, Sousedský spolek
Merboltice, Společenství pro dům Okružní 1110,
Hradec Králové, Spolek Boleboř, Orasín, Svahová,
Spolek Podprůhon, Správa Krkonošského národního
parku, Statutární město Ústí nad Labem, Tyršova
základní škola, Brno, Kuldova 38, Vimperk žije!, z. s.,
Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled
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04.01

Zábřeh, Základní škola a Mateřská škola, Pecka,
Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov,
příspěvková organizace, Základní škola Mánesova
Otrokovice, příspěvková organizace, Základní škola
Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, ZO ČSOP
Ekologická servisní organizace, ZO ČSOP Vlašim,
ŽÍŽALA NA TERASE, z. s.,

Přehled poskytnutých
nadačních příspěvků

3 359 968 Kč
celkem vyplacených
nadačních příspěvků
v roce 2018

04.02

program

Grantový program Zelené oázy
1 626 000 Kč

20 projektů

program

Výsadby stromů a soutěž Pro vodu
1 167 000 Kč

49 projektů

program

Základní grantový program
487 000 Kč

6 projektů

program

Cena Josefa Vavrouška
80 000 Kč

2 projektů
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Informace o hospodaření
nadace

04.03

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (tis. Kč)
AKTIVA

stav k 1. 1. 2018

stav k 31. 12. 2018

2 202

2 329

171 171

171 670

Dlouhodobý majetek
nehmotný majetek
hmotný majetek

8 268

2 600

oprávky k dlouhodobému majetku

finanční majetek

-25 756

-28 511

Dlouhodobý majetek celkem

155 885

148 088

Krátkodobý majetek
zásoby

324

297

2 221

3 115

finanční majetek (banka, pokladna)

17 312

25 665

ostatní krátkodobá aktiva

4 365

5 503

pohledávky

Krátkodobý majetek celkem

24 222

34 580

180 107

182 668

163 227

162 504

13 609

12 312

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

211

198

Výsledek hospodaření

553

711

177 600

175 725

1 451

2 056

Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje
Kapitál (nadační + ostatní)
Fondy nadačních příspěvků a na činnost organizace

Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Ostatní pasiva (výnosy příštích období, výdaje PO, kurzové rozdíly)

1 056

4 887

Cizí zdroje celkem

2 507

6 943

180 107

182 668

Pasiva celkem
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Hospodaření za rok 2018 (v tis. Kč)
Programové náklady
Materiálové náklady

2 398

Služby

6 656

Osobní náklady

11 594

Ostatní náklady

3 198

z toho odpisy majetku
Režijní náklady

2 766
5 211

Náklady celkem

29 057

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

15 133

Dary
Dotace
Ostatní výnosy
z toho krytí fondů
z toho finanční výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2 220
10 044
2 371
2 033
192
29 768
711

Nadační příspěvky
Schválené nadační příspěvky

3 861

Vyplacené nadační příspěvky

3 360
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