Úvodní slovo
Každý rok přináší do společnosti něco nového. Každý
rok se stane něco mimořádného a my o tom v Nadaci
Partnerství mluvíme jako o výzvě, trendu, příležitosti.
Rok 2019 nebyl výjimkou. Pro mě bude tento rok spojen
především s novou iniciativou Sázíme budoucnost.
Název skvěle vystihuje její podstatu: zapojení nadace
do širšího společenského úsilí o nápravu krajiny,
přírody a řešení důsledků klimatické změny. Je to
ambiciózní plán, náročný na řízení i na koordinaci
velkého počtu jeho účastníků.
Iniciativa Sázíme budoucnost zároveň přináší další
příležitosti ke spolupráci se státní správou, městy
a obcemi, podniky a dalšími partnery, kterým není
stav krajiny, přírody a životního prostředí lhostejný.
Tím nadace naplňuje své hlavní poslání, kterým je
pomáhat lidem v péči o životní prostředí, stimulovat
trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci
a účast občanů na věcech veřejných. Jsem rád, že
projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí
a generálním partnerem se stala Nadace Tipsport.
Nadace Partnerství dělá nesmírně užitečnou práci
v rozvoji péče o přírodu a životní prostředí. Těší
mě, že se mohu spolupodílet na činnosti zaměřené
nikoliv na okamžitý zisk, ale na dlouhodobý
všeobecný prospěch.

Jiří Francek
předseda správní rady
Nadace Partnerství
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Nadace
Partnerství

Napřesrok
slaví Nadace
Partnerství
třicátiny
Když jsme Nadaci Partnerství s Tomášem Růžičkou
na začátku roku 1994 přebírali a kancelář o třech
lidech stěhovali do Brna, byli jsme si vědomi významu
flexibilního grantového programu. Ruku v ruce
s přenosem zahraničních zkušeností pro stabilizaci
ekologických neziskovek. Většina z nich totiž vznikla
až po roce 1990 a nové se stále rodily. Propast mezi
nevládními organizacemi a veřejnou správou nebo
firmami byla obrovská.
Neměli jsme tehdy jasnou vizi, jak naplnit obsahem
název od amerických zakladatelů — Environmental
Partnership — ale když jsme Nadaci registrovali podle
nového zákona o nadacích z roku 1997, klíčového slova
„Partnerství“ v názvu nadace jsme se nevzdali.

2002

první ročník ankety
Strom roku Česká republika

Miroslav Kundrata
ředitel pro strategii

S odstupem času to vidím jako dobré rozhodnutí a mám
radost z toho, do jaké šíře Nadace Partnerství a její
lidé za ty tři dekády vyrostli. A v jaké kondici jsem ji
předal svému nástupci Petru Kazdovi. Složité problémy
a krize dnešního světa totiž nevyřeší samy ani vlády,
ani firmy, ani akademická sféra, ani neziskovky, jakkoliv
podporované veřejností. Spolupráce a partnerství
budované trpělivě, s respektem a důvěrou k ostatním,
jsou jedinou cestou, jak krize překonávat. Pro nás je
nejaktuálnější ta klimatická.
5

Kam směřujeme:
nová vize a mise

Pouto lidí
a přírody

Nadace Partnerství i svět
kolem ní prochází velkou
změnou

Přebírám vedení Nadace Partnerství ve chvíli, kdy
v tématech životního prostředí dokáže naplňovat
svou misi svorníku mezi občanskou společností,
firmami, veřejnou správou a samosprávou.
Partnerství mezi lidmi a přírodou. Naučili jsme se
zajistit komfort spotřeby a vytvářet bohatství. Teď
nadchází chvíle investovat do řešení, která zajistí
vyrovnaný vztah s přírodou. Potřebujeme je při
nakládání s půdou, ve výstavbě, dopravě, výrobním
průmyslu i energetice.

Ráz, který jí vtiskli američtí zakladatelé i dlouholeté
vedení, je stále aktuální. Je ale třeba přenastavit
kompas směrem k novým výzvám a příležitostem.

Nastavit správný směr pomáhal
i exministr Martin Bursík nebo
aktivistka Lucie Smolková

Proto jsme se v roce 2019 vydali trnitou cestou
přípravy nové strategie, která bude živá, aktuální
a pomůže nám pomáhat lidem a přírodě i ve třetí
dekádě 21. století.

S kolegy a kolegyněmi v Nadaci Partnerství hledáme
a ukazujeme inspirativní řešení, která podporují šetrné
nakládání se zdroji a ochranu přírody, krajiny i životního
prostředí člověka. Věříme, že nejúčinnější a nejtrvalejší
jsou ty přístupy, na kterých se mohou podílet jednotlivci,
místní komunity i firmy.
Chceme je do našich programů zapojovat tak, aby
svou energií mohli přispívat k posílení zdraví krajiny
i odolnosti obcí a měst vůči horku, suchu a dalším
důsledkům klimatické krize. Společně pleteme stále
silnější a silnější pouto lidí ke svému okolí i k přírodě.

Do formulací nové vize a cílů
jsme zapojili zaměstnance
napříč týmy

Naší vizí je svobodná
společnost aktivních
občanů vědomě pečujících
o životní prostředí
Vytvářením partnerství, finanční podporou
a vzděláváním posilujeme schopnosti jednotlivců
a komunit vědomě pečovat o životní prostředí.
6

Naše strategie odráží aktuální
výzvy a příležitosti dneška

Petr Kazda
ředitel Nadace Partnerství
7

Naši lidé: správní
a dozorčí rada

Naši lidé:
vedení nadace

Členové správní i dozorčí rady jsou
osobnosti na svých místech

Naši ředitelé určují náš směr, otevírají
dveře a dávají našemu snažení řád

Jsou mezi nimi odborníci, politici, podnikatelé
i manažeři. Společné jim je zapálení pro dobrou
věc. Jejich vize a nápady pomáhají posouvat naši
nadaci tím správným směrem.

Jejich vize, odhodlání a zkušenosti nám dodávají jistotu,
že naše práce má opravdu smysl. Jsou to lidé, kteří
mají důvěru veřejnosti a svou odborností patří k tomu
nejlepšímu, co v dané oblasti můžete najít.

Dozorčí rada
Předseda
Jiří Hartmann
advokát, partner v Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři
Členové
Jaroslav Kratochvíl
jednatel firmy EXPERTS, s. r. o.
Lucie Wadurová
daňová poradkyně, Deloitte Advisory, s. r. o.

Správní rada
Předseda
Jiří Francek
jednatel firmy NaturaServis, s. r. o.
Místopředseda
Pavel Dočekal
finanční manažer IBM Global Services
Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.

Ladislav Miko
ředitel Generálního ředitelství pro zdraví
a ochranu spotřebitele Evropské komise
Čestmír Klos
ekologický novinář
Andreas Beckmann
ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského
programu WWF ve Vídni
Zdeněk Hotař
development manažer
Jan Dungel
malíř, grafik, ilustrátor
Barbora Petrová
komunikační specialistka, Cupé & Co

Petr Kazda

Miroslav Kundrata

ředitel

ředitel strategického rozvoje

Eva Vacíková
Senior Business Advisor and Coach
Kateřina Kočí
předsedkyně Actaea — společnosti
pro přírodu a krajinu

Členové
Petr Hlobil
ředitel mezinárodních aktivit CEE
Bankwatch Network
Vladimír Kořen
moderátor a starosta Říčan

8

Markéta Fučíková

Luboš Kala

finanční ředitelka

ředitel Partnerství, o. p. s.
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Naši lidé
Tým Adapterra

Tým marketingu

Dlouhodobě se zabýváme péčí o stromy —
pomáháme sázet nové, zviditelňovat a ošetřovat
staré a památné

Marketingový tým má na starosti komunikaci
jednotlivých projektů a témat
I jejich zásluhou patří naše nadace dlouhodobě
na špičku citovanosti v médiích mezi nestátními
neziskovými organizacemi. Krásná témata se
prodávají sama.

Klimatické změny a stále aktuálnější téma sucha,
eroze nebo povodní nás přimělo řešit otázky
adaptací na změnu klimatu v krajině, ve městech
i v budovách.

Tým šetrné turistiky
a cykloturistiky

Finanční tým
Náš finanční tým má ve svých rukách velkou
zodpovědnost

Jsme průkopníci v oblasti dálkových
a tematických cyklistických tras

Každoročně podpoříme desítky projektů, využijeme
stovky služeb a odvedeme kus práce. Za to, aby
vše bylo z finančního hlediska v pořádku, odpovídá
právě náš finanční tým.

Už v devadesátých letech jsme do České republiky
přinesli koncept zelených stezek Greenways, který
rozvíjíme dodnes. Pomáháme zaměstnancům
i vedení firem s udržitelnou dopravou do práce,
po městě i v přírodě.

Tým Otevřené zahrady
Tým Otevřené zahrady má na starost chod celého
našeho areálu pod Špilberkem
Organizuje akce pro veřejnost, stará se o pronájem
našich prostor a vytváří programy pro děti. I díky
nim vzniká v centru Brna zelená oáza klidu.
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Logistický tým
a správa areálu
Logistický tým zajišťuje veškerý servis spojený
s provozem areálu a s prací dalších týmů
Bez něj by nám náš areál na Údolní ulici doslova
spadl na hlavu.
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Výzva jménem
změna klimatu
Klima se mění: sucho sužuje lesy i pole, vlny horka
komplikují život v přehřátých městech a přívalové
deště ohrožují naše domovy. Zvyšovat odolnost obcí
i krajiny vůči extrémům počasí je nezbytností. Program
Adapterra si vytkl za cíl v tomto nelehkém úkolu
pomáhat — starostům, vlastníkům zemědělské půdy,
zodpovědným firmám i občanům.
Příklady táhnou, proto jsme odstartovali první ročník
soutěže Adapterra Awards, která oceňuje příklady
dobrých adaptačních projektů. Akce se setkala
s ohlasem tisíců lidí, kteří nyní navštěvují naši
databázi nejlepších příkladů, kde snadno najdou
inspiraci pro své projekty.
Od slov k činům vede i naše ambiciózní výzva vysadit
v Česku 10 milionů stromů. Spolu s aktivními lidmi
po celé zemi jsme loni začali Sázet budoucnost —
kolem obnovených polních cest, na zahradách,
v sadech, ale i v parcích a ulicích měst. Jedině nižší
emise a miliony vysazených stromů, o které budeme
dobře pečovat, mohou zajistit obyvatelnou planetu
pro naše děti.

2004

sbírka pro Tatry vynesla
přes 11,5 milionu korun

Martin Ander
vedoucí programu Adapterra
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01

Soutěž
Adapterra
Awards

Biocentrum Ostůvek
u Kobylí — starosta obce
Pavel Kotík, jeden z finalistů
Adapterra Awards 2019

10 721

hlasů pro
adaptační miss

Hledáme a oceňujeme
nejlepší nápady, jak
zmírňovat dopady
klimatické krize

Dobrá praxe
Ukazuje se, že právě příklady dobré praxe jsou
nejefektivnější způsob, jak rozhýbat realizaci
adaptačních opatření v obcích i krajině.
Díky nám například obec Blatnička rozdělí
zemědělské pozemky na celém svém katastru
podle vzoru jednoho z pěti vítězných projektů
Obnova krajiny na Zálúčí.

Už v prvním ročníku se sešly dobré příklady
uskutečněných adaptačních opatření z Česka
i zahraničí. Ty se sbírají v online databázi
inspirací.

24

01
Poblíž Kobylského
potoka, prodlouženého
o 170 m, vznikla
soustava 13 tůní

inspirativních
projektů

Pro příští ročník chystáme do soutěže řadu
vylepšení, jako je zapojení hlavního města
Prahy jako partnera soutěže.
www.adapterraawards.cz

01
Namísto nové zástavby v Novém
Lískovci vznikl park s jezírkem,
který pozitivně ovlivňuje klima
po celý rok — finalista 2019

Odborná konference
Zástupci obcí, architekti, projektanti a další
odborníci projevili velký zájem o listopadovou
odbornou konferenci Jak na sucho a horko —
ve městě i v krajině, kterou jsme uspořádali.

132

účastníků
konference

01
Vrcholem celé soutěže byla
odborná konference, kde
ceny putovaly autorům těch
nejlepších klima nápadů
14

15

04

02

Pro vodu
v krajině

LIFE Tree Check
Chceme, aby naše města
nepálila

Vracíme půdě její hodnotu

V projektu LIFE Tree Check, který hledá cesty
k ochlazení měst, jsme zahájili spolupráci
s 8 pilotními metropolemi. V nich jsme zkoumali
současný stav adaptací na změnu klimatu
a vyzpovídali 90 stakeholderů a 1 000 občanů.
Zkušenosti a kontakty jsme získávali na konferenci
o zelené infrastruktuře EUGIC v Londýně
či mezinárodním setkání Climate Alliance
v Rostocku.

02
I uprostřed velkoměsta
mohou vznikat domy,
které pomáhají přečkat
horké letní dny a ještě
dokáží využít energii
ze slunce

www.nadacepartnerstvi.cz/radce

www.lifetreecheck.eu

03
Chytrá řešení nám
umožní ušetřit více než
čtvrt milionu korun
ročně za chlazení oproti
klasické klimatizaci

03

04

Zelené stavění

Jednou z klíčových změn
v hospodaření je například
zvýšení podílu krajinných
prvků na alespoň 10 %
zemědělských ploch

Budujeme architekturu
budoucnosti
V našem každodenním kancelářském provozu
nejenže šetříme vodu a energii, recyklujeme,
ale vše také měříme a monitorujeme. Sdílením
dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla
města, obce i soukromé budovy šetrnější
k životnímu prostředí.
Proto nabízíme naše data, konzultace i služby
odborníkům i laikům. Pomohli jsme městu
Brnu spustit historicky první veřejný program
na podporu zelených střech. Byli jsem u zrodu
ambiciózního plánu brněnské radnice na snižování
emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030.
www.otevrenazahrada.cz/zelene-staveni
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Extrémně zranitelná volná zemědělská krajina
tvoří 56 % rozlohy České republiky. Přitom téměř
každý třetí občan vlastní zemědělskou půdu,
kterou pronajímá k zemědělskému hospodaření.
Pro všechny, kteří chtějí přispět ke zdravější krajině
a zároveň zajistit, aby o jejich majetek bylo dobře
pečováno, jsme připravili Rádce pro zodpovědné
vlastníky půdy.

04
Změna hospodaření
na zemědělské půdě by vedla
k prudkému nárůstu její
schopnosti zadržovat vodu. Jen
v prvním roce by byla schopna
zadržet více než 1 miliardu m3
vody. To je objem celé Vltavské
kaskády!
17

05

Sázíme
budoucnost

572 000

Legislativní bariéry

vysazených
stromů

Společně vysadíme
10 milionů stromů pro
odolná města a zdravou
krajinu

05
Výsadba Aleje svobody
ke 30. výročí Sametové
revoluce přilákala i přes
nepřízeň počasí stovky
dobrovolníků. Sázet přijela
i patronka stromů: módní
návrhářka Iva Burkertová

Společně s desítkami dalších partnerů jsme
rozjeli největší výsadbovou výzvu v dějinách
České republiky: symbolicky za každého Čecha
i Češku chceme vysadit jeden strom ve volné
krajině nebo ve městech.

Stromy potřebují v prvé řadě naše přehřátá
města, kde je ale jejich výsadba nejnáročnější.
Pod hlavičkou Sázíme budoucnost proto vznikla
pracovní legislativní skupina vedená odborníky
Ministerstva životního prostředí. Ta má za cíl
legislativní bariéry pro stromy v ulicích, podél
komunikací i jinde postupně zmírňovat a hledat
společná řešení se správci sítí.

16 181
hlasů v anketě
Strom roku

05
Chudobínská borovice
stráží na skále nad Vírskou
přehradou osudy zaniklé
vesnice Chudobín

05

Péče o stromy

Podpora výsadeb

Aby stromy dobře rostly a mohly plnit co nejdříve
svou klimatickou funkci, je úkolem inciativy Sázíme
budoucnost upozorňovat na správnou povýsadbovou
péči. To se týká nejen stromů mladých, ale i těch,
které něco pamatují. Nedílnou součástí celé
iniciativy se tak stala anketa Strom roku, jejímž
mottem je právě ochrana a péče o stromy. Tu během
18. ročníku ovládl unikát z Vysočiny: Chudobínská
borovice rostoucí uprostřed Vírské přehrady.

Vedle tradičních grantových programů Nadace
Partnerství, jako je podpora podzimních výsadeb,
program Zelené oázy nebo hlasování Stromy
místo letáků, jsme ve spolupráci se Státní fondem
životního prostředí pomohli nastavit pravidla pro
snazší čerpání financí v národních programech.
Díky tomu stát uvolnil v roce 2019 na výsadbu
stromů 100 milionů korun.

www.stromroku.cz
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www.sazimebudoucnost.cz

Stromy mají ztížené
podmínky zejména v horkých
ulicích. Pomoci mohou
například zavlažovací vaky

100 miliónů
na výsadby stromů

19

Jsme lídrem
v udržitelném
cestování
Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby udržitelná doprava
a turistika nezůstala jen prázdným termínem.
V oblasti cyklodopravy jsme uspořádali dosud
nejúspěšnější ročník kampaně Do práce na kole
v Brně s více než 3 000 účastníky, certifikovali jsme
nové firmy a města známkou Cyklozaměstnavatel
a pomohli zvolit nejlepší Cykloměsto roku ČR —
Rožnov pod Radhoštěm.
V cykloturistice jsme prohlubovali spolupráci českých
i německých partnerů na společném rozvoji Labské
stezky a podíleli se na návrhu propojení dálkových
cyklotras v česko-polském příhraničí i na propagaci
Stezky železné opony.
Daří se nám rozvíjet také další aktivity, které realizuje
Partnerství, o. p. s., založené Nadací Partnerství
v roce 2001. Ve městech i na stezkách jsme instalovali
více než desítku nových sčítačů pro měření návštěvnosti
a vyhodnocování efektivnosti investic do cyklistické
infrastruktury.

2005

první stromoběžci vyběhli
s RunCzech a začala
výsadba Aleje národů

Luboš Kala
vedoucí programu Udržitelná
doprava a turistika a ředitel
Partnerství, o. p. s.

Vinařskou turistiku na jižní Moravě jsme podpořili
dalšími ročníky Festivalu otevřených sklepů a letního
seriálu degustací Víno z blízka i takřka mateřskou
péčí o Moravské vinařské stezky, o které se staráme
již od jejich začátků.
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08

06

Festival
otevřených
sklepů

Moravské
vinařské stezky
Provádíme lidi krajem
folklóru, památek a vína

Představujeme umění
vinařů přímo ve sklepech
Festival otevřených sklepů má za sebou úspěšný
11. ročník, do kterého se zapojilo 72 vinařů
v 10 obcích. Jarní a podzimní festival na jižní Moravu
přilákaly dohromady téměř 4 000 příznivců vína
a vinařské kultury. Daří se nám tak podporovat
a propagovat vinařskou turistiku a představovat
jihomoravský folklor lidem z celé republiky
i blízkého zahraničí.
www.otevrenesklepy.cz

Moravské vinařské stezky ani po téměř dvaceti
letech fungování rozhodně neztrácí na oblibě.
Potvrdilo se nám to při setkáních se starosty
a starostkami partnerských obcí, kterých už je téměř
100, i při organizaci výletů Krajem vína, na které
dorazilo přes 6 000 účastníků. Věnovali jsme se
také údržbě značení. S přispěním Jihomoravského
kraje a obcí jsme zkontrolovali a opravili značení
na téměř 400 km tras.

06
Vinařskou tradici
poznávají lidé
přímo ve vinných
sklepech

07

www.stezky.cz

Víno z blízka

07
V zimě mohli návštěvníci
ochutnat moravská vína
v restauracích a vinárnách
v centru města a na Špilberku

08
Moravské vinařské stezky
v sezóně ožívají také díky
cykloturistickým výletům
Krajem vína

Zveme na degustace pod
širou oblohou
Vinaře také přivádíme přímo do metropole vinařské
jižní Moravy. V uplynulém roce jsme na devět
letních večerů a jednu zimní sobotu pozvali do Brna
celkem 62 vinařů, kteří nejen Brňanům představili
svá vína a vinařství. V létě pod širou oblohou v naší
Otevřené zahradě, v zimě jsme návštěvníky provedli
ulicemi města a zákoutími hradu Špilberk.

07
Oblíbené letní večery
s vinaři v Otevřené
zahradě si každé dva
týdny nenechají ujít
dvě stovky místních
i přespolních

www.vinozblizka.cz
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09

Do práce
na kole

Sčítání cyklistů
i chodců

Pomáháme Brňanům
na měsíc odložit auto

Nabízíme unikátní data
z pohybu cyklistů a pěších

Do práce na kole je celostátní kampaň na podporu
cyklodopravy, kterou od roku 2012 koordinujeme pro
Brno. Rok 2019 byl ve znamení silného růstu počtu
účastníků a zúčastněných firem, kdy se zapojilo
3 113 lidí z 309 společností. Nechybělo také slavnostní
ukončení kampaně v Otevřené zahradě Nadace
Partnerství v centru Brna.

Pomocí automatických sčítačů měříme intenzitu
cyklistické a pěší dopravy ve městech i návštěvnost
turistických stezek a cílů. V roce 2019 jsme instalovali
sčítače na nových cyklostezkách ve městech nebo
jsme zahájili měření návštěvnosti turistických cílů,
jako je Geopark Železné hory, rozhledna Velká Deštná
a infocentra na Šumavě. V Praze jsme prováděli
manuální sčítání v 62 lokalitách v centru i okolí.
Na základě získaných dat jsme odhadli ekonomické
přínosy Labské stezky pro Ústecký kraj ve výši
59 milionů korun za sezónu.

09
Soutěžní snímek
z kategorie
kreativita

www.dopracenakole.cz/brno

10

www.scitace.cz

Cyklisté vítáni

09
Účastníci obdrželi
soutěžní triko s motivem
Homo Cykliens
10
Znavení cyklisté
díky nám vědí, kde
po cestě s klidem
vydechnout

Pomáháme budovat
perfektní zázemí pro
cyklisty
Cyklisté vítáni je celonárodní turistická známka
kvality, která propaguje místa a turistické cíle
poskytující perfektní zázemí pro cyklisty. Certifikaci
Cyklisté vítáni v Nadaci Partnerství udělujeme
už od roku 2005. Jsme tak garantem špičkové
kvality služeb pro cyklisty u tisícovky zařízení,
jen v roce 2019 jsme jich ocenili na padesát.

11
Sčítání turistů na Labské
stezce — ta obohacuje místní
ekonomiku jen v Ústeckém kraji
o 59 milionů korun za sezónu

www.cyklistevitani.cz
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Otevřeni
lidem, otevřeni
nápadům
Sídlo Nadace Partnerství Otevřená zahrada je
environmentální vzdělávací centrum v Brně. Tvoří ji
unikátní pasivní administrativní budova s chytrými
technologiemi, které šetří přírodní zdroje a minimalizují
negativní dopady na klima. Nechybí výuková Zahrada
čtyř živlů s venkovními vzdělávacími prvky pro výuku
aktuálních témat, jako je klimatická změna nebo
hospodaření se zdroji. Tu doplňuje také přírodní
Boromejská zahrada s malou městskou farmou.
V zahradě po celý rok probíhají výukové programy
pro školy, tematické akce pro rodiny s dětmi
i širokou veřejnost. Nechybí ani vzdělávací kurzy
i odborné semináře a také komentované prohlídky
zahrad i technologií pasivní budovy. V roce 2019
jsme areál rozšířili o část pro nejmenší děti, které
si tu mohou užít řadu nových přírodních herních
i vzdělávacích prvků.

2009

i přes finanční krizi
jsme podpořili stromy
3,1 milionem korun

Eva Kvapilová
vedoucí Otevřené zahrady
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14

12

Science party

Otevřená
zahrada dětem

Věda i zábava na jednom
místě

Pro ty, kteří jednou
převezmou náš svět
V roce 2019 vznikla v Otevřené zahradě část
věnovaná nejmenším dětem, které ještě neocení
složitější vzdělávací prvky ve výukové Zahradě čtyř
živlů. I ti nejmenší návštěvníci a děti z nadační
dětské skupiny zde mohou zažívat a poznávat
přírodu prostřednictvím her. Patří mezi ně habrový
tunel, schovávačky, hmatový chodník pro rozvoj
smyslů, cihlový záhon pro zkoumání teplomilných
živočichů a hmyzu, špalkoviště nebo staré dobré
pískoviště.
www.otevrenazahrada.cz

13
Veškerá produkce v Otevřené
zahradě je bez genetických
modifikací, ctíme zde zásady
permakulturního hospodaření

12
V naší zahradě si
na své přijde každý
bez ohledu na věk

13

Kvetoucí
sousedství

V Otevřené zahradě jsme ve spolupráci s CEITEC,
brněnskými vysokými školami a dalšími
organizacemi hostili setkání vědců a veřejnosti
Science party. Cílem setkání je propojit vědce
a zástupce veřejného a neziskového sektoru
zábavným způsobem v uvolněném prostředí.
Otevřená zahrada je pro to ideálním místem.
Party se zúčastnilo na 600 lidí a tématem byla
voda, další setkání plánujeme i v roce 2020.

12
Otevřená zahrada nabízí
prostor pro vzdělání, sběr
a pěstování bylinek nebo
aktivní volný čas

Vracíme do hry tradiční
odrůdy a stará semena
Za poslední století klesl počet druhů rostlin o 75 %.
Zbývá tedy pouze jejich čtvrtina oproti začátku
20. století. Proto jsme směřovali úsilí ke změně
postoje k semenaření a znovuobnovení druhové
rozmanitosti volně opylovaných odrůd. K tomuto
tématu jsme zpracovali také metodické listy pro
výuku na školách a uspořádali seminář pro učitele.
www.nadacepartnerstvi.cz/kvetouci-sousedstvi
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14
Na dohled od hradu
Špilberk se snoubí
poznávání se zábavou
a odpočinkem
29

17

15

Cena Josefa
Vavrouška
Pokračujeme v odkazu
ekologického vizionáře
Josefa Vavrouška
Už třiadvacátou Environmentální Cenu Josefa
Vavrouška si odnesl přírodovědec a spisovatel
Ivan Makásek za dlouholetou péči o životní
prostředí, který své vědění léta předává
nejen mladé generaci. Dalibor Dostál zvítězil
s výjimečným počinem přivedení velkých
kopytníků zpět do Česka. Mimořádnou cenu
poroty získala dvě hnutí — Fridays for Future
a Limity jsme my.

Evropský strom
roku
Propojujeme evropská
společenství okolo příběhů
stromů

17
Výhra
Chudobínské
borovice semkla
komunitu z obcí
okolo Víru

16

www.cenajosefavavrouska.cz

EKOFILM
Téma 2019 — Příroda,
naše dědictví

15
Fridays for Future — Marek
Jankovský a Petr Doubravský
17
Za každý získaný
hlas pro vítězku
vysadí Bystřicko
jeden strom

Již 45. ročník nejstaršího evropského filmového
festivalu s tematikou životního prostředí opět
přilákal do ulic Brna, jeho kin i Otevřené
zahrady tisíce diváků. Cenu od mezinárodní
poroty si odnesla pětice filmů. Hlavní Cenu
ministra životního prostředí získal americký
snímek Kifaru o keňských strážcích posledního
severního tuponosého nosorožce. Cenu prezidenta
festivalu získala cyklus České televize Češi
zachraňují... zubry v Česku.

Vítězové národních anket o stromy s nejzajímavějšími
příběhy z ročníku 2019 se utkali v celoevropském
kole o stromového velikána Evropy. Z celkem
šestnácti států starého kontinentu — od irských
břehů až po stepi Ruské federace — vzešel jako
vítězný český zástupce: Chudobínská borovice.
Ta v online hlasování získala přes 47 tisíc hlasů.
Evropskou soutěž koordinuje Environmental
Partnership Association, pod kterou spadá
i Nadace Partnerství.
www.evropskystromroku.cz

16
Prezident festivalu Ladislav Miko
s laureátem Ceny Josefa Vavrouška
Daliborem Dostálem, jehož příběh
inspiroval vítězný film o záchraně
velkých kopytníků

www.ekofilm.cz
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Naši partneři
nám pomáhají
pomáhat
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 dík tedy
patří i jim — společnostem MOL Česká republika,
Nestlé Česko, C&A Foundation, IVT, MAKRO Cash
& Carry ČR, E.ON Energie, Globus ČR, Thermo Fisher
Scientific, běžcům seriálu RunCzech, společnostem
Moravia IT, Česká telekomunikační infrastruktura,
Tempo Team Prague, Allmedia4U a více než pěti
desítkám dalších partnerů.
V závěru roku přibyla k nejvýznamnějším partnerům
také Nadace Tipsport v roli generálního partnera Sázíme
budoucnost. Ta a mnoho dalších partnerských organizací
jsou motorem inovací pro lepší životní prostředí.
Za podporu vděčíme i veřejným zdrojům — naše
projekty podporuje Evropská unie, Ministerstvo životní
prostředí, Státní fond životního 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!

2018

startuje hledání Stromů
svobody, rok vrcholí
výsadbou Aleje svobody
pod Řípem

Miroslav Kundrata
ředitel pro strategii
33

Řekli o nás

Podpořte nás
Podpořte výsadbu stromů do české
krajiny a měst

Lucia Štefánková
ředitelka Nadace Tipsport
Nadace Tipsport se k iniciativě Sázíme budoucnost připojila i proto,
že je třeba zapojit do ochrany životního prostředí širokou veřejnost,
každého občana České republiky. Jedině tak se změní nastavení
veřejného i soukromého sektoru a dosáhneme očekávaný efekt: jeden
strom za každého obyvatele Česka.

Tomáš Vican
absolutní vítěz soutěže Vinařství roku 2019, producent
filmové ságy Bobule
Víno je součástí mého života a bez toho, co dělá Nadace Partnerství,
si neumím představit vinařskou turistiku na jižní Moravě. Vinařské
stezky a Festivaly otevřených sklepů vždy byly a jsou pro všechny
vinaře skvělou inspirací.

Již celou dekádu podporujeme dobrovolníky ve výsadbách
stromů a keřů do české krajiny a měst. Naše granty využívají
aktivní občané, učitelé a jejich žáci, osvícení starostové
a starostky nebo církve. Díky vaší podpoře můžeme zchladit
přehřátá česká města a zadržet vodu v krajině i pomoci místním
komunitám se zvelebováním jejich okolí.

01

Podpořím stromy okamžitě
Nejsnazší způsob, jak stromy podpořit, je poslání dárcovské SMS
ve tvaru DMS STROM 90 na telefonní číslo 87 777.

02

Pavel Hajšman

Fandím stromům dlouhodobě

vedoucí Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje
Ústecký kraj s Nadací Partnerství dlouhodobě spolupracuje na marketingu
a měření návštěvnosti Labské stezky. V roce 2019 jsme společně provedli
průzkum, který ukázal, že Labská stezka obohacuje ekonomiku kraje
o 59 milionů korun ročně.

Pavel Pichler
festival Aromaterapie & bylinky
S Otevřenou zahradou spolupracujeme od roku 2017 na největším festivalu
zaměřeném na aromaterapii a bylinky v České republice. Do zahrady
jsme se zamilovali hned, jak jsme ji uviděli. Jako organizátor desítek akcí
oceňuji vybavení Otevřené zahrady, funkčnost a hlavně vždy pozitivní
a profesionální přístup zaměstnanců a personálu.

34

Podívejte se na www.sazimebudoucnost.cz/donator, kde najdete
možnosti dlouhodobé podpory.

03

Chci zapojit svou firmu
a zaměstnance
Zájemci o firemní spolupráci se mohou obracet na Miroslava Kundratu.
E-mail: miroslav.kundrata@nap.cz
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Děkujeme!
Naši významní dárci a sponzoři

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

| CMYK (100 / 80 / 0 / 0)
| CMYK (0 / 100 / 100 / 0)
| CMYK (0 / 0 / 0 / 100)

Děkujeme všem individuálním dárcům, mezi které se řadí
zejména Radek Urban, Kateřina Janků, Pavel Vavroušek,
Radek Válek, Jiří Francek, Eva Vacíková, Zdeněk Vávra
a další dárci, jejichž podpory si velmi vážíme.
36
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Myslíme
dopředu
a udržitelně.
I ve financích
Neziskové organizace to v současném světě nemají
jednoduché. Jejich práce je ale naprosto nenahraditelná. Úkolem Nadace Partnerství je snažit se jim
vytvářet dobré prostředí a podmínky pro jejich práci.
Jsme hrdí na to, že jsme dlouhodobě finančně
zdravou organizací, která myslí dopředu. I proto jsme
za čtvrt století našeho fungování mohli pomoci více
než třem a půl tisícům projektů celkovou částkou
438 729 326 Kč.
Jak si naše nadace vede finančně? Snažíme se
jít cestou finanční udržitelnosti. Díky firemním
partnerům, dotační podpoře z veřejných zdrojů
a výnosům z nadačního kapitálu uskutečňujeme
vlastní projekty a poskytujeme granty. Obzvlášť
důležití jsou pro nás soukromí dárci a stálí
podporovatelé, jejichž zdroje nám pomáhají se
spolufinancováním projektů. Neméně důležitým
příjmem jsou naše odborné služby v oblasti
adaptačních strategií, zeleného stavění nebo díky
organizaci nejen vzdělávacích akcí pro veřejnost
v naší Otevřené zahradě.

2024

10 milionů stromů
vysazených mimo
les jako nárazník
klimatické změny

Markéta Fučíková
finanční ředitelka
Nadace Partnerství
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Přehled poskytnutých
nadačních příspěvků

2 592 292 Kč
celkem vyplacených nadačních
příspěvků v roce 2019
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Grantový program Zelené oázy

Výsadby stromů

1 255 519 Kč | 23 projektů

1 154 383 Kč | 72 projektů

Veřejná sbírka Strom života

Cena Josefa Vavrouška

102 390 Kč | 15 projektů

80 000 Kč | 4 projekty

Seznam podpořených
organizací a jednotlivců

Základní škola a Mateřská škola,
Pecka, okres Jičín
Mateřské školy Kopřivnice
okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
Obec Kořenec
Tělocvičná jednota Sokol
Trnovany
Jizersko-ještědský horský spolek
Mateřská škola, Mnichovice okres
Praha — východ
Obec Velenov
Obec Vesce
Obec Vesce
Centrum Tábor, z. s.
Montessori mateřská škola a klub
Kladno, z. s.
Spolek Lesní klub Zvonek
Sbor Církve bratrské v Kladně
Obec Moravany
Mařížský park, z. s.
Základní škola Paskov, okres
Frýdek-Místek, p. o.
100 chutí, zapsaný ústav
Family and Job z. s.
Cesta integrace, o. p. s.
Město Poběžovice
TOPLAND BRD o. s.
Mateřská škola Žďár nad
Sázavou, p. o.
TOPLAND BRD o. s.
Ivan Makásek
Dalibor Dostál
Limity jsme my, z. s.
Fridays for future, z. s.
Obec Blatnička
Obec Snovídky
Spolek Boleboř, Orasín, Svahová

HO Satalice z. s.
Obec Tuklaty
Obec Číchov
Benediktus z. s.
Tyršova základní škola, Brno,
Kuldova 38
Okrašlovací spolek v Lezníku
Obec Přepychy
Městys Bojanov
Městys Bojanov
Citovská dočasně obnovená
scéna, z. s.
Sázíme stromy, z. ú.
Město Strakonice
Správa Krkonošského národního
parku
Město Strakonice
Městská část Praha 10
Obec Háj ve Slezsku
Obec Hodslavice
Obec Josefov
Obec Oudoleň
Obec Želetice
Sázíme stromy, z. ú.
Sousedský spolek Merboltice
Český svaz včelařů, z. s., základní
organizace Horní Cerekev
Zbyněk Smetana
Okrašlovací spolek Tvrdonice
Město Velké Opatovice
Město Kamenice nad Lipou
Obec Moravičany
Obec Petrovice
Městys Ročov
Město Lázně Bohdaneč
Město Vlachovo Březí
Město Kdyně
Město Brandýs nad Labem-Stará

Boleslav
Město Rtyně v Podkrkonoší
Žít s krajinou — Darkovičky,
Hlučín a Bobrovníky z. s.
ZAzemí, z. s.
Okrašlovací spolek Mikulov
Horizont Blansko, z. s.
Město Odry
Černotínský spolek
Junák — český skaut, středisko
Lípa Prapořiště, z. s.
Zelený Vyškov, spolek na ochranu
životního prostředí a kulturního
dědictví
Hnutí Brontosaurus
Veselá biofarma, z. s.
Klub vojenské historie Kralka, z. s.
Kulturní dědictví Okrouhlice z. s.
Obec Telnice
Obec Hrušky
Obec Lažánky
Obec Lažánky
PROLEDCE! z. s.
Obec Kostice
Kulturní spolek Vrba
Obec Násedlovice
Berounská zeleň, z. s.
Zachraňme koupaliště, z. s.
Okrašlovací spolek Kralovice
Obec Chudčice
Statutární město Brno, Městská
část Brno-sever
Škola Montessori z. s.
Město Velké Opatovice
SH ČMS — Sbor dobrovolných
hasičů Mokrá Lhota
Město Velké Opatovice
Obec Vestec
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)
Aktiva

stav k 1. 1. 2019 stav k 31. 12. 2019

2 329
171 670
2 600
-28 511
148 088

2 695
171 822
7 717
-31 299
150 935

297
3 115
25 665
5 503
34 580

246
2 280
17 745
6 632
26 903

182 668

177 838

Krátkodobý majetek
zásoby
pohledávky
finanční majetek (banka, pokladna)
ostatní krátkodobá aktiva
Krátkodobý majetek celkem
Aktiva celkem

Pasiva
162 504
12 312
198
711
175 725

161 427
12 021
222
96
173 766

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Ostatní pasiva (výnosy příštích období, výdaje PO,
kursové rozdíly)
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem
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plnění

Materiálové náklady
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
z toho odpisy majetku
Režijní náklady

1 212
7 175
12 806
2 599
2 599
5 613

1 886
6 861
14 106
3 231
2 821
4 958

Náklady celkem

29 405

31 042

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
Dary
Dotace
Ostatní výnosy
z toho krytí fondů
z toho finanční výnosy

13 790
1 996
10 696
2 958
2 858
100

13 702
1 687
11 271
4 478
4 200
229

29 440

31 138

35

96

Výnosy celkem

Vlastní zdroje
Kapitál (nadační + ostatní)
Fondy nadačních příspěvků a na činnost organizace
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
Výsledek hospodaření
Vlastní zdroje celkem

rozpočet

Programové náklady

Dlohodobý majetek
nehmotný majetek
hmotný majetek
finanční majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Dlouhodobý majetek celkem

Hospodaření za rok 2019 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek
Vyplacené nadační příspěvky
Zelené oázy

1 255

Strom Života a Pro vodu
Cena Josefa Vavrouška

1 257
80

Celkem
2 056
4 887

2 285
1 787

6 943

4 072

182 668

177 838

2 592
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