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Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu 
k přírodě i k sobě navzájem



Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné 

znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné dopravy 

nebo vytváření kvalitních veřejných prostranství. 

Vyhlašuje také oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů a v Brně dovrší na 

podzim 2012 Otevřenou zahradu – interaktivní zahradu a poradenské centrum určené pro environmentální vzdělávání škol, 

dospělých i studentů univerzit.

Během 21 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši 280 miliónů korun na 3000 projektů. 

Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace 

Environmental Partnership Association.

Více o Nadaci Partnerství: www.NAdAcEPARtNERStVi.cz

Více o službách, které Nadace Partnerství nabízí: www.PARtNERStVi-OPS.cz

Nadace Partnerství 

Údolní 33, 602 00 Brno

Telefon: +420 515 903 111

E-mail: partnerstvi@nap.cz
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Úvodní slovo

„Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka,“ řekl anglický spisovatel John 
Ruskin. My jsme v roce 2011 stromy sázeli, chránili, i MILOVALI. Prostřednictvím stromů 
jsme pomáhali lidem hledat cestu k přírodě i k sobě navzájem. V grantovém programu 
jsme přijali 379 žádostí. Všechny jsme prostudovali, vyhodnotili a podpořili 74 z nich. 
V nadačních příspěvcích jsme rozdělili celých 2 691 711 korun. Podařilo se vysadit celkem 
11 443 dřevin, z toho 6 919 stromů přibylo do naší krajiny v jediný den díky rekordu v sá-
zení stromů, který jsme zorganizovali. S nadšením se do něj zapojilo 4 014 lidí.
 Finalisté ankety Strom roku 2011 obdrželi přesně 43 970 hlasů od svých obdivovatelů, 
a tak do veřejné sbírky na sázení stromů zpoplatněným hlasováním přibylo 147 963 korun. 
V historicky prvním evropském kole ankety se nasbíralo dokonce 56 223 hlasů z celého 
světa! Velký úspěch zaznamenalo také Město stromů Broumov v evropské soutěži Entente 
Florale Europe, kde téměř získalo zlatou plaketu. Na Den Země pod Špilberkem zavítalo 
4 850 lidí a podzimní devítidenní festival Milujeme stromy, který s námi připravilo dalších 
26 spolupořadatelů, přilákal 3 500 návštěvníků. Vydali jsme celkem 76 tiskových zpráv 
k tématu stromů a zaznamenali 1 488 zmínek v médiích.
 Stejně jako v předchozích letech rozzářila nadace prostřednictvím stromů tisíce lidských 
očí. Byly mezi nimi také oči Jaroslava Duška, jeho ženy Ivety a syna Martina, kteří na stro-
movém festivalu zahráli svá představení, oči Tomia Okamury a Jana Budaře, když s nadací 
sázeli stromy, a Evy Pilarové, jež pokřtila nové vydání brožury Jak se sází strom.
 Nezbývá než poděkovat všem, kteří v roce 2011 spolu s nadací MILOVALI stromy,  
a zvlášť poděkovat především Vám, našim vzácným partnerům, za pomoc s naplňo-
váním poslání nadace. Vypůjčím si slova jednoho z účastníků rekordu, který napsal: 
„Byl to krásný den a je to vaše vina.“ Já vzkazuji: „Byl to krásný rok a je to i Vaše vina. 
Díky!“

Lenka Vodičková 
Koordinátorka programu Strom života
a manažerka projektu Evropský strom roku – 
aktivní Evropané pro biodiverzitu
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partneři
Děkujeme našim partnerům,

mediálním partnerům,

spolupořadatelům festivalu Milujeme stromy

a všem lidem, kteří nás podpořili a podporují.

Botanická zahrada a arboretum Mendelu, Botanická zahrada PřF MU, centrum Mandala a café zastávka, court of Moravia, divadlo Husa na provázku, divadlo Radost, denbaya, 
dům umění města Brna, Ekocentrum Brno, Ekologická poradna Veronica, Galerie Vaňkovka, Hnutí Brontosaurus, Knihkupectví Barvič a Novotný, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Nesehnutí, 
Okrašlovací spolek FSS MU, Optimistic Orchestra, Sbor církve bratrské Betanie, Středisko volného času Lužánky, Veřejná zeleň města Brna
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Granty
Našim cílem je prostřednictvím stromů pomáhat obcím, školám a neziskovým organizacím 
vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Snažíme se motivovat veřejnost, 
aby se aktivně zapojila do péče o krajinu či prostředí měst České republiky a do komunitní-
ho života vůbec. Nadačními příspěvky jsme v roce 2011 podpořili jarní a podzimní výsadby 
stromů, vznik zelených veřejných prostranství a projekty přispívající obnově krajinného 
rázu a zvyšování biodiverzity. Udělili jsme také poukazy na bezplatné ošetření vzrostlých 
stromů. 

www.stromzivota.cz

„Výsadbou stromů a zapojením lidí do zlepšování krajiny se dlouhodobě zabýváme. 
Za dobu své existence jsme vysázeli desetitisíce dřevin po celé republice. Pokud by se 
všechny uspořádaly do jedné řady, vznikla by dlouhá alej, která by mohla například 
lemovat cestu z Brna až do Karlových Varů.“ 

Ivana Adámková, koordinátorka grantů

v roce 2011:
jsme mezi příjemce nadačních příspěvků rozdělili •	 2 691 711 korun;
jsme podpořili 74 projektů, z toho 36 z výtěžku veřejné sbírky;•	
bylo vysazeno •	 10 669 stromů a 774 keřů (z toho 6 919 stromů během rekordu v sázení 
stromů);
bylo obnoveno 8 veřejných prostranství, dalších 7 bude slavnostně otevřeno v roce 2012;•	
s realizací projektů pomáhalo •	 3 571 lidí a 4 014 nadšenců se zapojilo do rekordu 
v sázení stromů; 
certifikovaní arboristé bezplatně ošetřili 19 významných stromů;•	
média o grantech a ošetřeních stromů uveřejnila celkem •	 375 zmínek (např. regi-
onální deníky Vltava – Labe Press, Euro, Blesk, Moderní obec, Parlament, vláda, 
samospráva, Marketing & Media, inspirace, Ekologie a společnost, ČRo 1 Radiožurnál, 
ČRo Brno, ČRo Hradec Králové, RtA, tV Ústí);
jsme vydali celkem 43 tiskových zpráv a 25 pozvánek pro novináře;•	
granty úspěšně propagovaly téma biodiverzity neboli rozmanitosti rostlinných a živo-•	
čišných druhů.

V roce 2011 jsme obdrželi 379 žádostí na celkovou částku přes 23 milionů korun. díky 
finanční podpoře SFŽP ČR, MŽP, MAKRO cash & carry a dalších partnerů jsme rozdělili 
téměř 2,7 milionů korun mezi 74 projektů. 

Struktura žadatelů o nadační příspěvky se podobala struktuře žadatelů předchozích let. 
Nejpočetnější skupinou se staly neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěš-
né společnosti). další početně vyrovnanou skupinu žadatelů tvořily obce a příspěvkové 
organizace. Pokračuje tak nastoupený trend, kdy vedle aktivních neziskových organizací 
vykazují zájem o rozvoj regionu a občanské sounáležitosti také samotní zastupitelé obcí. 

V roce 2011 jsme podpořili projekty ze všech krajů České republiky. Mezi neúspěšnější kra-
je patřily oproti předchozímu roku kraj Moravskoslezský, Vysočina a Středočeský. 

Jihočeský; 7

Jihomoravský; 6

Karlovarský; 2

Královéhradecký; 4

Liberecký; 3

Moravskoslezský; 10

Olomoucký; 2
Pardubický; 5Plzeňský; 3

Praha; 3

Středočeský; 8

Ústecký; 4

Vysočina; 9

Zlínský; 8

Projekty podpořené v roce 2011 podle krajů

Projekty podpořené v roce 2011 podle krajů
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Občanská sdružení; 40%

Obce; 34%
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Malé granty Pro přírodu Místo pod stromy

Rozdělené finanční prostředky v jednotlivých grantech
Rozdělené finanční prostředky v jednotlivých grantech

Malé granty
dvakrát v roce, na jaře a na podzim, poskytujeme nadační příspěvky na výsadbu stromů 
v maximální výši 20 tisíc korun. důležitou podmínkou udělení příspěvku je volba vhodných 
druhů dřevin, které pomohou dodržet ráz krajiny a její přirozenou rozmanitost, i aktivní 
zapojení široké veřejnosti. Společné sázení totiž lidi sblíží, k vlastnoručně vysazenému 
stromu se rádi vrací a jeho další osud jim není lhostejný. V roce 2011 jsme tímto způsobem 
podpořili výsadbu stromů na 40 místech naší země. 

Ořešáková alej na Hronovku
Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí pokračoval ve svém úsilí zlepšit vzhled cest z obce 
Nadějkov k jejím osadám. Silničky podle pamětníků zcela nebo alespoň zčásti lemovaly 
aleje, které zaručovaly stín i částečnou ochranu před nepřízní počasí v dobách, kdy lidé 
chodili převážně pěšky. Výsadba ořešáků a keřů směrem k Hronově Vesci na tuto tradici 
navázala a přispěla ke zpříjemnění vycházek místních obyvatel i turistů. Sázení stromů se 
zúčastnilo přes 50 lidí a jeho součástí bylo také posezení u ohně a ochutnávka ořechových 
buchet. Spolu s dětmi ze zdejší základní a mateřské školy pak ještě členové okrašlovacího 
spolku vyrobili hmyzí domky, prostřednictvím kterých poukazovali na prospěšnost samo-
tářských včel, vos, čmeláků nebo slunéček. 

Sázení ořešáků k Hronově Vesci
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pro přírodu
V roce 2011 jsme udělovali také granty ve výši až 100 tisíc korun na obnovu krajinného 
rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování biodiverzity, tedy rozmanitosti 
života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Aktivity prospěšné přírodě měly 
řadu podob, od ochrany klíčových kolonií břehulí říčních v jižních Čechách, líhnišť užovky 
stromové nebo úkrytů netopýrů vázaných na lidské stavby, přes obnovy ovocných sadů 
až po výsadby alejí v krajině. V roce 2011 získalo nadační příspěvek Pro přírodu celkem 
8 projektů. 

náš soused netopýr
Většina druhů netopýrů, vyskytujících se v naší republice, využívá během svého živo-
ta úkryty v lidských obydlích. Vlivem rozšiřujícího se zateplování domů, oprav střech a 
dalších rekonstrukcí dochází k likvidaci netopýřích úkrytů i netopýrů samotných. Česká 
společnost pro ochranu netopýrů se svým projektem „Náš soused netopýr“ snažila zvýšit 
informovanost veřejnosti, stavebních projektantů i zástupců státní správy a samosprávy 
v této oblasti a obecně zlepšit negativní vztah lidí k netopýrům. Ocenila 9 lidí, kteří umož-
nili netopýrům obývat úkryty ve svém domě, památeční plaketou a certifikátem. Uskuteč-
nila 16 osvětových akcí, zejména přednášek s ukázkou trvale handicapovaných netopýrů, 
a zajišťovala po celý rok odborný poradenský servis.

Místo pod stromy
Prostřednictvím Místa pod stromy nabízíme nadační příspěvek v maximální výši 198 tisíc 
korun všem, kteří chtějí společně obnovit či nově vytvořit zelené veřejné prostranství. Ne-
dílnou součástí těchto projektů je aktivní zapojení budoucích uživatelů do všech fází utvá-
ření veřejného prostoru: od formulace nápadu, přes plánování až po samotnou realizaci. 
Senioři, dospělí i děti pak mají šanci ovlivnit konečnou podobu místa tak, aby splňovalo 
jejich potřeby i požadavky. V roce 2011 jsme udělili tento nadační příspěvek celkem 5 pro-
jektům.

Zahrada pro všechny
Skupina mladých lidí sdružená kolem základní a mateřské školy ve Staré vsi u Rýmařo-
va se rozhodla proměnit neupravenou školní zahradu v klidné a přátelské místo vhodné 
k dětským hrám, setkávání rodičů i školní výuce. cílem projektu je také motivovat obyva-
telé k práci pro sebe i druhé a komunitním plánováním podpořit soudržnost a komunikaci 
mezi lidmi. 

Máme si kde hrát 
Obec Poustka v roce 2011 dokončila a slavnostně otevřela nové zelené prostranství. dřívěj-
ší černou skládku zavezenou stavebním materiálem se místním lidem podařilo přetvořit 
v stromy osázený park s dětským hřištěm, lavičkami, stojanem na kola, ohništěm i srubem. 
Připravovaný projekt se snažil o maximální respektování přání obyvatel všech generací.

Přednáška projektu Náš soused netopýr děti měly z nového hřiště v Poustce velkou radostKomunitní plánování školní zahrady ve Staré Vsi
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Stromy místo letáků
Projekt Stromy místo letáků je výsledkem naší spolupráce s velkoobchodní společností 
MAKRO Cash & Carry ČR. za každého zákazníka, který se na internetu zaregistroval k od-
běru elektronických letáků namísto papírových, věnovala společnost MAKRO Nadaci Part-
nerství 20 korun na výsadbu stromů. za uplynulé období se rozhodlo tímto způsobem 
chránit životní prostředí 13 tisíc zákazníků. 

V roce 2011 jsme díky projektu podpořili výsadbu 305 stromů a 164 keřů na 8 místech 
republiky. Na jaře získaly nadační příspěvek 3 větší výsadby – obnova obecních sadů na 
Manětínsku a v Býchorech a dokončení lipové aleje v Nebílovech. V říjnu rozhodli zákazní-
ci hlasováním na webových stránkách společnosti o dalších pěti podpořených výsadbách – 
v Kateřinicích, Hrušovanech nad Jevišovkou, Šenově, Strančicích a Slavětíně. 

Ovocný sad k sušárně a lípy ke křížku ve Slavětíně nad Ohří
Občanské sdružení Pro krajinu o. s. v říjnu a listopadu 2011 vysadilo 84 stromů a 37 keřů 
v Slavětíně nad Ohří. Jejich snahou bylo obnovit sad tradičních ovocných odrůd v blízkosti 
historické sušárny švestek, kterou se její majitelé chystají zrekonstruovat. Plochu osáze-
li slivoněmi, hrušněmi, jabloněmi, meruňkami, angreštem, rybízem a dalšími dřevinami, 
jejichž plody jsou vhodné pro sušení a moštování. Sad i sušárna by se v budoucnosti měly 
stát místem společných aktivit v obci. Kromě stromů do sadu členové sdružení vysázeli 
také dvě lípy u renesančního křížku. Vzniklo tak nové zastavení při vycházce s krásným 
výhledem na České středohoří. 

Zdravé stromy pro zítřek
V roce 2011 úspěšně proběhl druhý ročník projektu zdravé stromy pro zítřek, díky němuž 
certifikovaní arboristé opět zdarma ošetřili 19 významných stromů České republiky (mezi 
nimi například známou Sudslavickou lípu nebo teslínský buk). Poukazy na bezplatné 
ošetření jsme stromům udělili ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, o. s. s cílem podpořit kvalitní odborné ošetřování stromů a zároveň zvýšit povědo-
mí veřejnosti o této činnosti. O stromy, které mnohdy mívají nevyčíslitelnou společenskou 
i historickou hodnotu, by se totiž měli starat skuteční profesionálové. z tohoto důvodu se 
komisí vybrané stromy dostali do péče 22 arboristů s mezinárodním certifikátem Euro-
pean Tree Worker (Evropský arborista), kteří zajistili jejich provozní bezpečnost pro okolí. 

Sudslavická lípa
Památnou lípu, která již více než 600 let roste v blízkosti mlýna v Sudslavicích u Vimperka, 
odborníci považují dle obvodu kmene (11,7 m) za druhou nejmohutnější lípu v republice. 
traduje se, že pod ní kázal Jan Hus a v dobách husitských tábořil Jan Žižka. Lípa má dutý 
kmen, který dříve sloužil jako kozí chlívek, a korunu zpevněnou lany a kovovými pásy. 
i přes svůj vysoký věk je stále vitální, bez újmy přečkala povodně v roce 2002 i orkán Kyril. 
Některé větve lípy však proschly a také stříšky zakrývající otvory v kmeni potřebovaly 
opravit. z tohoto důvodu zažádalo město Vimperk o bezplatné ošetření, které na konci 
dubna 2011 provedl certifikovaný arborista Karel david Peřina. 

Ošetření Sudslavické lípyVýsadba dvou lip u křížku v Slavětíně Omlazení se dočkala i lípa ze Staré Boleslavi
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anketa Strom roku
Jubilejní 10. ročník celostátní ankety o nejsympatičtější strom České republiky jsme opět 
uspořádali za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP a Mezinárodního visegrádského fondu. 
cílem ankety je upozornit na zajímavé stromy, motivovat veřejnost k zájmu o přírodu a 
posilovat místní komunitu prostřednictvím sbírání hlasů. 

„V anketě Strom roku nezáleží na kráse ani na věku, cení se příběhy a legendy sváza-
né se stromy, pevné spojení mezi lidmi a stromy.“

Hana Rambousková, koordinátorka ankety

Anketa opět začala prvním jarním dnem (21. března), nominovat svůj oblíbený strom mohl 
kdokoli do 15. května. z došlých návrhů pak odborná porota vybrala dvanáct finalistů. 
O vítězi rozhodovala široká veřejnost v období od 10. července do 10. října zpoplatněnými 
hlasovacími archy a dárcovskými SMS. Výtěžek ankety putoval na výsadbu a ochranu stro-
mů po celé republice. Staré stromy tak pomohly sázet nové.

www.stromzivota.cz/anketa

v roce 2011:
jsme obdrželi 67 návrhů na Strom roku;•	
se do hlasování zapojilo téměř •	 44 tisíc lidí;
dosáhl výtěžek hlasování v anketě •	 147 tisíc korun; 
došlo k arboristickému ošetření Hromova dubu – Stromu roku 2010; •	
jsme ocenili sedm stromů, které v současné době poškozuje či v minulosti poškozova-•	
la lidská činnost, titulem Strom hrdina; 
bylo o anketě uveřejněno 435 mediálních zmínek (např. v Hospodářských novinách, •	
v časopisech Květy, Vlasta, Blesk Hobby, zahrádkář, Fajn život, Příroda, Ekologie a 
společnost, v pořadu dobré ráno s Jedničkou a Události v regionech, v B-tV, rádiu 
Kiss Morava, ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo Leonardo, na idnes.cz);
se fotografie finalistů ankety objevily v Galerijní tramvaji, která po dobu jednoho •	
měsíce projížděla brněnskými linkami;
bylo 6 tisíc plakátů a letáků o finálových stromech distribuováno po celé republice;•	
anketa Strom roku úspěšně propagovala téma biodiverzity neboli rozmanitosti rost-•	
linných a živočišných druhů.

Návštěva Hrušky v Horním poliKlášterní dub v Broumově Strom svatebčanů v tereziině údolí
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vyhlášení výsledků ankety
Jubilejního desátého vítěze ankety Strom roku jsme vyhlásili 20. října v divadle Husa na 
provázku. Stala se jím s 12 645 hlasy Alej ze Skaličky z Olomouckého kraje tvořená lípami 
a duby. Alej do ankety navrhly a hlasy pro ni sbíraly děti ze základní školy ve Skaličce. 
Pod stromy se chodí učit i hrát si a představují si, jak se po parku proháněli princové a 
princezny.

Ocenění a poukaz na arboristické ošetření aleje od firmy Prostrom Bohemia převzala ředi-
telka školy dušana Mužíková z rukou herce Jaroslava duška a náměstka ministra životní-
ho prostředí tomáše tesaře. Na druhém místě skončila Hruška v Horním poli ze zlínského 
kraje, třetí příčku obsadil Skalický platan z Jihomoravského kraje. Po udělení titulu násle-
dovalo improvizované vystoupení Jaroslava duška s divadlem Vizita. 

Slavnostního vyhlášení se zúčastnila řada osobností veřejného života ČR, příznivců a part-
nerů nadace. Atmosféra slavnostního večera se na přítomné přenášela z vystavených vel-
koformátových fotografií finalistů i z živých stromů zapůjčených společností Arboeko. celá 
akce byla zároveň zahájením devítidenního brněnského festivalu Milujeme stromy. 

anketa Strom roku po deseti letech
Anketa Strom roku je veřejností a médii kladným a se zájmem přijímaným tématem.•	
díky desetileté tradici se stal „Strom roku“ zavedenou značkou, respektovanou v od-•	
borných i laických kruzích.
Anketa Strom roku je největší a nejmedializovanější soutěží s environmentální téma-•	
tikou v ČR.
Anketa představuje vhodný nástroj regionálního rozvoje, zapojuje širokou veřejnost •	
a nabízí možnost spolupráce neziskového sektoru, obcí a škol.
Úspěšnou myšlenku zdárně přenášíme do dalších evropských zemí.•	

Alej ve Skaličce je i školní učebnou

Vyhlášení výsledků ankety

Jaroslav dušek s Vizitou 
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evropský strom roku
ideu ankety Strom roku, ve které veřejnost hlasuje pro strom s nejsilnějším příběhem, 
od roku 2010 úspěšně přenášíme do dalších evropských zemí. V roce 2011 se za finanční 
podpory SFŽP ČR, MŽP a Mezinárodní visegrádského fondu uskutečnil 1. ročník meziná-
rodní ankety Evropský strom roku, do něhož se zapojili vítězové národních kol z Bulhar-
ska, České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. cílem mezinárodního projektu 
je probudit zájem o staré stromy u evropské veřejnosti a zároveň upozornit na negativní 
trend ubývání biodiverzity.

„Anketa Evropský strom roku dokazuje, že téma stromů nevymezují hranice států. 
Stromy se díky tomuto projektu mohou stát předmětem širší celoevropské debaty.“ 

Hana Rambousková, koordinátorka ankety

Vítězkou ankety Evropský strom roku se poprvé v historii stala s 23 298 hlasy Lípa z Leli-
ceni v Rumunsku. do hlasování na internetu, které probíhalo od 6. února do 6. března, se 
zapojilo více než 56 tisíc lidí z celého světa. Lípu jsme ocenili v průběhu mezinárodního 
fóra Green week v Bruselu putovní trofejí od známého českého výtvarníka Martina Patřič-

ného. Slavnostního odpoledne se kromě navrhovatelů stromů zúčastnili také bývalý mi-
nistr životního prostředí Ladislav Miko, europoslankyně Olga Sehnalová a velvyslankyně 
ČR při Evropské unii Milena Vicenová.

www.treeoftheyear.org

v roce 2011:
se anketa Strom roku konala v dalších •	 6 evropských zemích – Bulharsku, Francii, 
Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku;
jsme vytvořili výstavu s fotografiemi a příběhy evropských finalistů;•	
jsme již po druhé projekt prezentovali v Bruselu na Green weeku, největším evrop-•	
ském veletrhu zaměřeném na životní prostředí;
jsme k anketě Evropský strom roku vydali 4 tiskové zprávy (z toho 3 tiskové zprávy •	
v anglické verzi);
česká média uveřejnila o projektu celkem 151 zmínek (např. deník Metro, Hospo-•	
dářské noviny, Květy, ČRo Olomouc, Rádio Praha, Olomoucký deník, Moderní obec, 
Veřejná správa, televize B-tV a R1 nebo servery novinky.cz a idnes.cz);
si webovou stránku •	 www.treeoftheyear.org prohlédlo 122 135 jedinečných návštěvníků 
a vzrostl i počet fanoušků Evropského stromu roku na Facebooku na celkem 4 453; 
projekt úspěšně propagoval téma biodiverzity neboli rozmanitosti rostlinných a •	
živočišných druhů. 

Slavnostní předání ceny navrhovatelům rumunské lípy Pistácie soutěžila ve francouzské anketě Strom rokuVítězná lípa z rumunské vesnice Leliceni
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Festival Milujeme stromy
U příležitosti oslav dne stromů, výročí 10 let ankety Strom roku a 20 let Nadace Partner-
ství se v Brně ve dnech 20. až 28. října 2011 uskutečnil festival Milujeme stromy. do festi-
valu, naplněného divadelními představeními, tvůrčími dílnami, výstavami, přednáškami, 
koncerty a dalšími akcemi na téma stromů, se spolu s nadací zapojilo 26 spolupořadatelů 
z řad významných brněnských organizací a uměleckých skupin. Festival finančně podpořil 
SFŽP ČR, MŽP a Českomoravský cement, záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek. 

Festival Milujeme stromy odstartoval 20. října slavnostním vyhlášením výsledků celostát-
ní ankety Strom roku a vystoupením Jaroslava duška s Vizitou. V dalších dnech návštěv-
níky čekala například představení ivety duškové (Škola Malého stromu) a Martina duška 
(Muž, který sázel stromy), den stromů v Lužánkách spojený se sázením stromu Janem 
Budařem, pohádky divadel Radost a Líšeň, přednáška o léčivé síle stromů, komentované 
prohlídky arboreta a tyršova sadu, benefiční bazárek šperků nebo Skorostromová boho-
služba. Festival 28. října vyvrcholil celorepublikovým pokusem o rekord v sázení stromů.
 
www.stromzivota.cz/festival

v roce 2011: 
festival dosáhl návštěvnosti •	 3 480 lidí všech věkových skupin;
zahrnoval •	 53 akcí se stromovou tématikou (7 divadelních představení, 3 koncerty, 
6 výstav, 11 tvůrčích dílen, 7 přednášek a 16 dalších různorodých akcí);
přinesl 6 919 nově vysázených stromů na 211 místech za účasti 4 014 lidí během celo-•	
republikového happeningu – rekordu v sázení stromů;
docílil •	 57 mediálních zmínek (např. v Respektu, instinktu, ČRo 1 Radiožurnálu, 
Brněnském deníku Rovnost, B-tV, RtA, v regionálních přílohách Lidových novin a MF 
dnes, dobrém ránu s Jedničkou, pořadu Apetýt ČRo Brno, Metropolis Live, Brněn-
ském Metropolitanu, Listech jižní Moravy);
byl prezentován: na polepu Galerijní tramvaje, billboardu na Moravském náměstí •	
v Brně, inzeráty v kulturních měsíčnících Kult a Kam v Brně, spotem na Rádiu Petrov 
(60×) a v ČRo Brno (20×), více než 2 200 kusy tištěných propagačních materiálů 
(plakáty, letáčky) distribuovaných například v informačních centrech Českých drah, 
brněnských kavárnách, prodejnách zdravé výživy, na vysokých školách nebo plo-
chách turistického informačního centra Brno.

Škola Malého stromu s ivetou duškovou Vystoupení skupiny Optimistic OrchestraSoučástí festivalu byly tvůrčí dílny
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rekord v sázení stromů
28. října jsme za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP a Statutárního města Brna uspořádali 
celorepublikový happening – pokus o rekord v sázení stromů. cílem akce bylo připome-
nout význam stromů, zažít něco výjimečného i oslavit den stromů. Výsadeb stromů na 
211 místech republiky se zúčastnilo celkem 4 014 lidí, díky nimž v naší zemi přibylo neu-
věřitelných 6 919 stromů. Historicky první český rekord, který spočíval v celkovém množ-
ství vysazených stromů a lidí zapojených do sázení tomto konkrétním dni, 3. listopadu 
pelhřimovská Agentura dobrý den oficiálně zapsala do České databanky rekordů a zapíše 
i do nejbližšího vydání České knihy rekordů. 

„V rekordu šlo hlavně o lidi a stromy, i když někde se prý do sázení zapojili také psi 
nebo permoníci. Chtěli jsme, aby si lidé při sázení stromů užili krásné chvíle. Podle 
desítek nadšených reakcí se náš cíl podařil.“ 

Lenka Vodičková, organizátorka rekordu 

www.stromzivota.cz/rekord

Díky rekordu se podařilo:
přimět tisíce lidí z řad jednotlivců, rodin s dětmi, zahrádkářů, skautských oddílů, •	
okrašlovacích spolků, žáků základních a mateřských škol, občanských sdružení, 
ekologických center i zastupitelů krajů a obcí do výsadeb stromů;
například vysadit 625 stromů v Jeseníku nad Odrou (nejvyšší množství vysázených •	
stromů na jednom místě v rámci rekordu);
zapojit 171 lidí do sázení v Kojetíně (nejpočetnější sázející skupina);•	
získat•	  269 mediálních zmínek (např. v Blesku Hobby, magazínu doma dnes, časopise 
Příroda, Událostech Čt, pořadu Planeta Yó, Metru, Rádiu Praha, Rádiu impuls, ČRo 1 
Radiožurnálu, B-tV, v regionálních přílohách, na idnes.cz);
otisknout inzerát v Brněnském Metropolitanu a informačním servisu SMO ČR;•	
prezentovat amatérsky natočený spot na webových stránkách, sociálních sítích •	
a v brněnských kinech Art a Scala;
navázat mediální partnerství s regionálním deníkem a festivalem Ekofilm.•	

do rekordu se zapojily děti Stromek si vysadil i tomio OkamuraSázení stromů bavilo i dospělé
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Soutěž Město stromů
celostátní soutěž Město stromů jsme ve spolupráci se Strakonicemi vyhlásili v roce 2011 
již po šesté. do soutěže se nově mohla přihlásit všechna města na území ČR. Jejich úkolem 
bylo připravit celoroční kampaň pro veřejnost (od října do října) inspirovanou stromy a 
přírodou. Odborná porota zasedla v červnu a Městem stromů pro rok 2011/2012 zvolila 
Uherské Hradiště. Předchozí vítěz soutěže – Broumov – v říjnu ukončil svou kampaň a v lis-
topadu v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předal Uherskému Hradišti symbolické žezlo.

„Prostřednictvím soutěže se snažíme města motivovat, aby zlepšovala kvalitu svého 
prostředí a aktivně do této činnosti zapojovala také obyvatele. Chceme jim ukázat, že 
úsilí vynaložené na tuto oblast ocení místní lidé, turisté i mezinárodní komise Entente 
Florale Europe.“

Hana Zuchnická, koordinátorka soutěže 

Uherské Hradiště vítězstvím v soutěži získalo finanční prémii ve výši 50 tisíc korun od 
společnosti tetra Pak, právo užívat po dobu jednoho roku titul Město stromů a díky part-
nerovi soutěže, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. možnost zúčastnit se 
prestižního mezinárodního klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). Ekolo-
gicko-osvětová kampaň v Uherském Hradišti potrvá až do října 2012.

Soutěž Město stromů přinesla:
50 akcí uspořádaných pro veřejnost•	  v Broumově (např. přednášky, odborné seminá-
ře, výstavy, koncerty, sportovní závody, tvůrčí dílny pro děti, soutěže, brigády, veřejná 
projednání rekonstrukcí parků);
150 spolupořadatelů broumovské kampaně z řad škol, knihoven, neziskových organi-•	
zací, firem, odborníků; 
36 stromů a 243 keřů vysazených v Broumově; •	
9 tisíc dětí a dospělých•	  zapojených do akcí broumovské kampaně; 
účast Broumova v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe a úspěšné stříbrné •	
umístění v celoevropské konkurenci;
180 mediálních zmínek•	  (např. v Květech, Respektu, dobrém ránu s Jedničkou, Udá-
lostech v regionech Čt 1, Odpoledních televizních novinách tV Nova, pořadu Apetýt 
ČRo Brno, Moderní obci nebo Veřejné správě);
interaktivní cd Město stromů sloužící jako inspirace pro další města;•	
prezentaci na veletrhu For Greenery (návštěvnost téměř 30 tisíc lidí) a slavnostním •	
setkání krajů Má vlast;
oslovení více než 2 200 měst a obcí directmailovou komunikací prostřednictvím Ná-•	
rodní sítě zdravých měst ČR.

www.stromzivota.cz/mestostromu

Hodnocení Broumova komisí mezinárodní soutěže Entente Florale Europe Akce v Broumově zapojovaly do dění také seniorySlavnostní předání žezla Uherskému Hradišti v Senátu
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Další akce pro veřejnost

Den Země
Ve dnech 15.–16. dubna se v za účasti 31 organizací v Brně uskutečnil den země pod Špil-
berkem. Akci navštívilo 4 850 lidí z řad žáků základních škol i široké veřejnosti. Všech-
ny děti se mohly zapojit do připravených soutěží, sbírat razítka a získat drobnou výhru. 
Nadace Partnerství na svém stánku pro návštěvníky přichystala informační letáčky, vý-
stavu fotografií finalistů ankety Strom roku 2010 a naučné hry. 

Den stromů v Lužánkách
Ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky jsme v roce 2011 opět připravili zábav-
ný i vzdělávací den stromů pro děti i dospělé. Akce se konala 22. října v budově střediska 
jako součást festivalu Milujeme stromy. Návštěvníci si mohli například vyzkoušet malo-
vání na hedvábí nebo výrobu loutek v tvůrčích dílnách, vysadit strom s hercem Janem 
Budařem, zhlédnout představení divadla Líšeň, vystoupení skupiny Optimistic Orchestra 
nebo ohňovou show cirkusu Le Grando. Součástí dne stromů byly také výstavy za stromy 
roku a Strom v betonu. 

výstavy Za stromy roku, 10 vítězů ankety  
a evropský strom roku

Výstava za stromy roku je důležitou součástí každoročně vyhlašované ankety Strom roku. 
Velkoformátové snímky zachycují dvanáct finalistů ankety a jejich autorem je známý br-
něnský fotograf Petr Francán. V průběhu roku 2011 výstava bezplatně putovala po ško-
lách, knihovnách, informačních centrech a dalších organizacích. Lidé ji mohli zhlédnout 
celkem na 21 místech republiky. Byla k vidění například na veletrhu For Greenery v Praze, 
Floře Olomouc, v zoo v Jihlavě, obchodním centru Galerie Vaňkovka a Knihovně Jiřího 
Mahena v Brně, Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné nebo environmentálních 
informačních centrech v Plzeňském kraji. V roce 2011 jsme obohatili svou výstavní činnost 
také o výstavy 10 vítězů ankety Strom roku a Evropský strom roku, které budou nyní také 
putovat po republice. 

Akce pro veřejnost v roce 2011 úspěšně propagovaly téma biodiverzity, tedy rozmanitosti 
života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích, a upozorňovaly na negativní trend 
ubývání rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů.

den země pod ŠpilberkemVýstava za stromy roku 2011 Herec Jan Budař vysadil během dne stromů 
v Lužánkách strom
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Individuální fundraising

Stromové darovací certifikáty
V roce 2011 jsme zahájili prodej stromových darovacích certifikátů, jejichž koupí lidé pod-
poří výsadbu stromů a stromků do české krajiny a měst. zájemci si mohou vybrat mezi 
poukazy Stromek do krajiny v hodnotě dvě stě korun, Strom do krajiny za tisíc korun nebo 
Strom do města za dva tisíce korun podle toho, kde a jaký strom chtějí symbolicky vysadit. 
Výtěžek z prodeje certifikátů pak v plné výši použijeme na výsadbu a ochranu stromů. 
Poukazy jsou vytištěny na recyklovaném papíře a stvrzeny vlastnoručním podpisem ředi-
tele Nadace Partnerství Miroslavem Kundratou. Je možné je zakoupit v sídle nadace nebo 
objednat v nadačním e-shopu. d eshop.nadacepartnerství.cz

adoptuj strom s prague International Marathon
Prostřednictvím on-line registrace na webových stránkách nebo osobní registrace na 
stánku mají čeští i zahraniční běžci jednotlivých závodů Prague International Marathon 
možnost přispět 200 Kč (8 Eur) na výsadbu a ochranu stromů v České republice. V roce 
2011 se rozhodlo tímto způsobem pomoci zlepšit českou krajinu 572 závodníků. díky jejich 
finančnímu přispění se podařilo vysadit 289 stromů a 76 keřů na 4 místech republiky. 

Brožura Jak se sází strom
V červnu 2011 proběhl slavnostní křest druhého vydání brožury Jak se sází strom, kterého 
se zúčastnila také známá česká zpěvačka Eva Pilarová. Knihu autorky Miroslavy drobíl-
kové jsme mohli znovu vydat díky podpoře společnosti KERAMOST, a. s. a nabídnout ji 
veřejnosti za symbolickou cenu 109 korun. Každý, kdo si brožuru koupí, se dozví důležité 
informace o technologii výsadby, funkcích a potřebách stromů nebo o tom, kam strom 
zasadit a jaký druh zvolit. zároveň také zakoupením brožury přispěje 99 korunami na 
výsadbu a ochranu stromů v ČR. K dostání je v sídle nadace nebo na stránkách nadačního 
e-shopu. d eshop.nadacepartnerství.cz

Další způsoby podpory
zájemcům nabízíme také další možnosti podpory výsadby a ochrany stromů. Mohou jed-
norázově nebo pravidelně zasílat dárcovskou SMS, vložit libovolnou částku na účet veřej-
né sbírky i nadační účet či virtuálně adoptovat strom, postavičku nebo zvířátko v interak-
tivní krajině na www.podportenas.cz.

Všem, kteří v minulém roce finančně podpořili výsadbu a ochranu stromů, děkujeme!

Stromový darovací certifikát darujte stromeček pod stromečekEva Pilarová pokřtila brožuru Jak se sází strom
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Medializace a propagace
„V roce 2011 se v českých médiích objevilo celkem 1 488 zmínek o aktivitách spojených 
se stromy. Mezi nejčastěji uveřejňované projekty v médiích patřila anketa Strom roku 
(435 zmínek), rekord v sázení stromů (269 zmínek) a granty (258 zmínek).“

Adéla Badáňová, PR manažerka 

Našim aktivitám s tématem stromů se pravidelně věnovaly regionální deníky vydavatelství 
Vltava-Labe Press, regionální přílohy celostátních deníků (MF dnes, Právo, Lidové noviny, 
Blesk) i místní rozhlas a televize (např. lokální stanice Českého rozhlasu, Kiss Morava, 
Rádio Petrov, Rádio Blaník, B-tV, RtA, R1 Morava, Události v regionech, Minuty regionu). 
zájem však projevila také média s celostátním dosahem, která podle Media projektu Unie 
vydavatelů patří ve své kategorii k nejčtenějším – deníky Metro, Hospodářské noviny a 
Sedmička, týdeníky Euro, Respekt a Květy nebo časopisy zahrádkář, Blesk Hobby, Fajn 
život, Blesk pro ženy a Vlasta.

informace o našich projektech mohli diváci shlédnout v dobrém ránu s Jedničkou, Planetě 
Yó, Odpoledních televizních novinách, Událostech České televize nebo si poslechnout na 
rádiích impuls, Frekvence 1, Proglas, ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha a ČRo Leonardo. 
Články se objevily také v lifestylových časopisech Family Star, Maminka, doma dnes nebo 
instinkt, v odborně zaměřených periodikách Moderní obec, Marketing & Media, Veřejná 
správa nebo inspirace i na navštěvovaných serverech idnes.cz, novinky.cz, aktualne.cz, 
blisty.cz nebo zena.cz. 

v roce 2011:
bylo publikováno •	 1 488 mediálních zmínek o aktivitách spojených se stromy;
jsme vydali 76 tiskových zpráv a rozeslali 29 pozvánek pro novináře;•	
jsme uspořádali tiskovou konferenci k festivalu Milujeme stromy, rekordu v sázení •	
stromů a anketě Strom roku pro média z Jihomoravského kraje;
jsme se stromovými tématy byli hosty v České televizi i Českém rozhlase;•	
se podařilo navázat •	 14 mediálních partnerství;
jsme uveřejnili inzeráty v časopisech Metropolis Live, Kult, Kam v Brně, Brněnský Me-•	
tropolitan, Čilichili, Ekologie a společnost, Veronica a umístili bannery na webových 
stránkách xantypa.cz, kult.cz, festivaly.cz a metropolislive.cz;
jsme odvysílali upoutávku na festival Milujeme stromy na rádiích Petrov a ČRo Brno;•	
byl spot k rekordu v sázení stromů prezentován na webových stránkách, sociálních •	
sítích a v brněnských kinech;
jsme vytiskli a rozdistribuovali přes 7 500 letáčků a plakátů;•	
jsme k propagaci využili venkovní reklamy – billboardu umístěného na Moravském •	
náměstí v Brně, plakátovacích ploch tic a reklamních prostor brněnské Galerijní 
tramvaje;
si úvodní webovou stránku •	 www.stromzivota.cz prohlédlo 10 863 unikátních návštěv-
níků a počet fanoušků Facebooku Nadace Partnertsví vzrostl na 978;
jsme úspěšně propagovali téma biodiverzity neboli rozmanitosti rostlinných a živo-•	
čišných druhů.
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anketa Strom roku

anketa Evropský strom roku

granty Strom života

Zdravé stromy pro zítřek

soutěž Město stromů

festival Milujeme stromy

rekord v sázení stromů

individuální fundraising

Medializace jednotlivých aktivit
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prezentace partnerů
Úspěšné fungování všech aktivit a jejich další rozvoj by nebyl možný bez podpory partnerů. 
V roce 2011 jsme prohloubili stávající a často mnohaleté vztahy, ale také navázali nové 
inspirativní formy spolupráce. 

Anketu Strom roku, Evropský strom roku a akce pro veřejnost v roce 2011 finančně pod-
pořili Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí i Mezinárodní vise-
grádský fond. K dalším partnerům ankety se řadily firmy Arboeko a Prostrom Bohemia. 
Hlavním partnerem soutěže Město stromů byla již čtvrtým rokem společnost tetra Pak, 
partnery soutěže byly zahrada Olomouc a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvor-
bu, o. s. Festival Milujeme stromy a rekord v sázení stromů úspěšně proběhly zásluhou 
finančního či jiného přispění SFŽP ČR, MŽP, Statutárního města Brna, Agentury dobrý den 
a firem Českomoravský cement a Rebio. 

Nadační příspěvky určené na výsadbu stromů, zvyšování biodiverzity a vznik veřejných 
prostranství jsme v roce 2011 mohli udělit díky finančnímu příspěvku SFŽP ČR, MŽP, spo-
lečnosti SHP Group, MAKRO cash & carry, KERAMOSt, toyota Motor czech, Prague inter-
national Marathon, Kentico Software a Reda. Neméně významná pro nás byla zvětšující se 
skupina mediálních partnerů, kteří poskytli prostor pro inzerci, odvysílání spotu, distribu-
ci propagačních materiálů či umožnili uveřejnění článků o některé z našich činností. 

V neposlední řadě patří náš velký dík také individuálním dárcům, kteří přispěli na výsadbu 
a ochranu stromů hlasováním v anketě Strom roku, zasláním dárcovské dMS, koupí stro-
mových darovacích poukazů a brožury Jak se sází strom, virtuální adopcí v interaktivní 
krajině na www.podportenas.cz, adopcí stromu s PiM a dalšími způsoby. 

v roce 2011 jsme své partnery propagovali: 
uveřejněním loga na tiskových materiálech (letáčky, plakáty, brožury, prezentace, •	
tiskové zprávy, inzeráty atd.);
uveřejněním loga na cedulích, bannerech, roll-upech, panelech, billboardu;•	
skrze putovní výstavu fotografií za stromy roku (umístěna na 21 místech republiky);•	
zmínkou v textu tiskových zpráv a PR článků;•	
prostřednictvím reklamních ploch Galerijní tramvaje, která po dobu jednoho měsíce •	
jezdila po brněnských linkách;
uveřejněním loga a zmínky na webových stránkách •	 www.stromzivota.cz a 
nadacepartnerstvi.cz;
prezentací na významných veletrzích, konferencích, kulturních a společenských •	
akcích (např. Green week v Bruselu, veletrhy For Greenery a PROPEt, slavnostní 
setkání krajů Má vlast, festivaly Ekofilm a Milujeme stromy, konference Strom pro 
život – život pro strom, Studentská arboristická konference v Mělníku);
e-bulletinu Novinky Nadace Partnerství.•	
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