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MILNÍKY NAŠÍ KAMPANĚ JSME SPLNILI. DÍKY VÁM! 

LISTOPAD 2018 
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    Naše kampaň je za námi. Pojďme to společně oslavit. 

Když jsme před rokem oficiálně spouštěli kampaň Stromy svobody 1918-2018, měli jsme tři 

hlavní cíle: zmapovat 1918 historických stromů, vysázet jich 2018 nových a dvacet odborně 

ošetřit. Nyní s odstupem vidíme, že jsme mohli být ještě ambicióznější. Všechny tyto cíle se 

– především díky vaší podpoře – podařilo překonat. 

 

• Zmapovali jsme příběhy nejméně 3 173 historických stromů vysázených za 

posledních 99 let a další ještě objevujeme. 

• 18 certifikovaných arboristů sponzorsky ošetřilo 28 stromů ve špatné kondici. 

• Motivovali jsme veřejnost k výsadbám nejméně 2 350 nových stromů. Další denně 

přibývají. 

 

To by nebylo možné bez zapojení padesáti partnerů a dárců, dvaceti osobností veřejného 

života a uskupení, kteří kampani propůjčili svou tvář, a tisícům z vás, kteří jste nám v kampani 

pomáhali, radili jste a dělili jste se o vaši radost z objevování příběhů stromů. 

 

Děkujeme! 

 

Těšíme se s Vámi na viděnou 17. listopadu pod horou Říp, kde kampaň za podpory dalších 

partnerů symbolicky završíme společnou výsadbou Aleje svobody čítající sto lip. 

 

Přidejte se k nám na www.stromysvobody.cz/alejpodripem 

 

Níže naleznete několik zajímavostí, které ilustrují široký rozsah našeho společného úsilí 

o znovuobjevování a pokračování v tradici příběhů demokracie a svobody, na kterých vyrůstá 

a sílí naše země a její krajina. 

 

Za Nadaci Partnerství, 

 

 

 

 

Miroslav Kundrata, ředitel 

file://///192.168.2.222/pship/STROMY+VODA/21_Stromy%20svobody/13_Průběžné%20zprávy/www.stromysvobody.cz/alejpodripem
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Vyjma České republiky Stromy svobody 

porostou nejméně ve 12 dalších zemích celého 

světa. Zahraničních stromů je celkem 174. Čeští 

a slovenští krajané jimi ozdobili města na 

Slovensku v Považské Bystrici nebo Levici. 

Československé výročí budou připomínat 

stromy poblíž sochy Antonína Dvořáka 

na Manhattanu, vedle Masarykova monumentu 

v chicagském Hyde Parku, v Norsku, Kanadě, 

Španělsku, ale i v Austrálii a na Novém Zélandu. 

 

 

 

 

Mezi hlavními organizátory výsadeb dominovaly obce s více než 380 výsadbami a školy s více 

než 140 akcemi. V desítkách se zapojili tradiční aktéři jako Sokolové, Československá obec 

legionářská, Sdružení dobrovolných hasičů, Junáci a další spolky. 
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Mezi vysazenými stromy tradičně 

dominují lípy, velký podíl ale tvoří i 

ovocné stromy a další druhy. 

Nejvíce stromů na jednom místě – celkem 

300 dubů zimních – bude růst v Újezdu 

nad Lesy. Mezi netradičními druhy budou 

i ořešáky, švestky nebo jedle kavkazská, 

ale i exotický liliovník tulipánokvětý 

z Kladna nebo Olivovník svobody 

vysazený v Madridu.  

 

 

 

O stromech svobody v médiích vyšlo přes 1 300 

článků. Z toho téměř 40 % pak v posledních dnech 

kampaně v období okolo 28. října 2018, kdy jsme 

pořádali tak zvané Dny pro stromy svobody. Zde 

se naše kampaň objevila v hlavní zpravodajské relaci 

České televize a ve všech hlavních tištěných i online 

denících. Na sociální síti Facebook jsme překonali 

1,5 tisíce fanoušků a dosáhli jsme zde bezmála 10 tisíc 

interakcí (sdílení, komentářů a lajků). Naši webovou 

platformu www.stomysvobody.cz navštívilo přes 

50 tisíc unikátních návštěvníků. 

 

Vysazené budou v době zrychlujících změn klimatu jsou i velkým přínosem pro ekologickou 

stabilitu krajiny i obcí. 

 

Partneři kampaně z Mendelovy univerzity spočítali, že jakmile budou tyto stromy vzrostlé, 

budou schopny ze vzduchu ročně odstranit více jak 5000 kilogramů nečistot. Zároveň fungují 

jako zelená klimatizace, stoleté stromy jsou schopny ročně odpařit přes 43 milionů litrů 

vody. To odpovídá roční energetické spotřebě více než 1100 rodinných domů. Za sto let pro 

vznik své biomasy navíc využijí bezmála 3,5 milionu kilogramů oxidu uhličitého. 

http://www.stomysvobody.cz/
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Ohlasy z kampaně 
 

„Cílem bylo, aby i naši žáci 

měli dostatek podnětů k 

tomu, aby si sami utvářeli 

obsah pojmů vlastenectví, 

odvaha, práce, 

zodpovědnost, pomoc, 

podpora, lidskost.“ 

Irena Jonová, Střední škola 

železniční a technická 

Šumperk. 

 

„Byla odhalená pamětní deska u lípy zasazené v 

roce 1968, kladeny věnce u památníku T.G.M., 

proběhla česko-slovenská mše, zasadili jsme 

novou lípu v centru obce a odhalili její pamětní 

desku. Velmi vydařená akce i přes nepříznivé 

počasí.“ SDH Mosty u Jablunkova. 

 

„Vysadili jsme celkem 36 stromů: 20 dubů a 16 

ovocných stromů z místního zahradnictví pana 

Bielmacze. Přestože jsme sázeli zatím nejvyšší 

počet, práce nám šla rychle od ruky a probíhala 

ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.“  

Martina Dražská, Bubocentrum Karlštejn. 

 

 

 

„Krásný den přišlo více jak polovina občanů obce prostě super.“ Obec Ostrov. 

 

„Naprosto úžasná akce společně s obyvateli obce.“ Františkov nad Ploučnicí. 
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„Při oslavách 100. výročí 

republiky bylo slavnostně 

zasazeno 14 Lip svobody 

na bývalém hřbitově. 

Během výsadby zazpívaly 

děti ze základní školy 

československou státní 

hymnu a zazněly čestné 

vojenské salvy.“ Kateřina 

Gerbrichová, Velké 

Opatovice. 

 

 

 

„Každý z nás měl nějaký úkol, někdo nesl konve s vodou, 

někdo lopaty, někdo fáborky, někdo vezl kotouče s 

hlínou z našeho školního kompostiště, někdo nesl státní 

vlajku, někdo hřebíky… Celá akce se podařila a s dobým 

pocitem jsme se vraceli do školy.“ Žáci ZŠ Myslibořice. 
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Pořadatel          Spolutvůrce Generální partner 

 

  

 

 

Hlavní partneři 

 

 

 

 

Partneři 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod záštitou      Odborní garanti

    

 

                                

Mediální partneři 

 

 

 

 

Partneři Aleje svobody pod horou Říp 

 

      

 

  


