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Čechy a Slováky zasáhla Stromománie. Na oslavu vzniku republiky 
vysázeli přes 2 200 nových Stromů svobody ve 13 zemích. 
 
Brno (30. října 2018) – Stromománie, Lípobraní, Vlna svobody. I tak by se dalo nazvat vyvrcholení 

celoroční kampaně Nadace Partnerství Stromy svobody 1918-2018, do které se zapojily tisíce lidí, aby 

oslavily letošní sté výročí československé státnosti výsadbou jubilejních stromů. Původně Nadace 

Partnerství plánovala podpořit výsadbu symbolických 2018 lip a dalších druhů. „Již nyní víme, že se 

nám nakonec podařilo motivovat komunity v České republice i za jejími hranicemi k vysazení 

nejméně 2 246 stromů. Ty budou tvořit nejen živoucí připomínku letošních oslav, ale představují i 

první vlaštovku ve snaze o obnovu suchem a horkem strádající české krajiny a měst,“ bilancuje 

ředitel nadace Miroslav Kundrata. Tyto stromy budou růst na celkem 855 místech v nejméně 

13 zemích světa. Další do globální databáze nejspíše ještě přibydou, možnost registrace do digitální 

mapy na www.stromysvobody.cz je stále otevřená.  

 

Nejvíce stromů na jednom místě bude růst v Újezdu nad Lesy. Přes čtyřicet dobrovolníků vysadilo v 

Klánovickém lese tři stovky dubů. Mezi netradičními druhy budou i ořešáky, švestky nebo jedle kavkazská, 

ale i exotický liliovník tulipánokvětý z Kladna nebo Olivovník svobody vysazený v Madridu. Přirozeně ale 

dominují nejrůznější druhy lip. 

 

Výsadbová vlna se přelila přes hranice a nezasáhla jen Španělsko, ale i tucet dalších států celého světa. 

Největší odezvu kampaň získala z logiky věci na Slovensku, kde společné výročí budou nově připomínat 

stromy v Považské Bystrici nebo Levici, rovnou stovku jubilejních lip postupně sázejí po celém Trnavském 

kraji. Popularitě se kampaň těší i mezi komunitami ve Spojených státech. 

 

„Československé výročí budou připomínat stromy poblíž sochy Antonína Dvořáka na Manhattanu, vedle 

Masarykova monumentu v chicagském Hyde Parku, v Atlantě nebo Pittsburghu. Národní symbol nově roste i 

v populárním rezortu Wanaka na Novém Zélandu, přesně 28. října pak vysadilo pamětní lípu sdružení 

Čechů a Slováků v Tasmánii,” vyjmenovává koordinátorka kampaně Zuzana Šeptunová z Nadace 

Partnerství. 

 

Vysazené stromy do budoucna nesou nejen symbolický význam a poslouží pro identifikaci občanů s rodnou 

zemí a konkrétní obcí, kde žijí, ale v době zrychlujících změn klimatu jsou i velkým přínosem pro ekologickou 

stabilitu krajiny i obcí. 

 

„Kolegové 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,” zdůrazňuje dlouhodobý přínos stromů Šeptunová. 

https://www.stromysvobody.cz/
http://www.stromysvobody.cz/


TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 122 / mobil 775 958 907 / e-mail martin.gillar@nap.cz / www.nadacepartnerstvi.cz 

strana: 2/3 

  

  

 

 

Během celého roku se ke kampani přidala padesátka partnerů a její tváří se stalo celkem dvacet osobností 

veřejného života z řad umělců, sportovců, diplomatů nebo akademiků.  

 

„Bez podpory těchto lidí a institucí bychom nikdy nebyli schopni takto důstojně navázat na stoletou tradici 

oslav Dne vzniku Československa. Jako poděkování bych za Nadaci Partnerství chtěl tyto všechny i širokou 

veřejnost pozvat jak jinak než na výsadbu stromů. V symbolické datum nově nabyté svobody 17. listopadu 

vysázíme pod horou praotce Čecha symbolických sto lip ke sto letům republiky. Nová Alej svobody 

představuje první krok k budoucímu propojení sousedních obcí Mnetěš a Loucká, které se stane základem 

turistické stezky s krásným výhledem na Říp. Zároveň bude i výrazným oživením intenzivní, suchem a erozí 

strádající zemědělské krajiny Polabí,” zve Kundrata. 

 

Výběr fotografií z výsadeb stromů  

 

Web kampaně a mapa se všemi stromy: www.stromysvobody.cz 

Facebook: www.facebook.com/stromysvobody 

 

Kontakt: 

David Kopecký, PR a komunikace, e-mail: david.kopecky@nap.cz, mobil: 721 468 231 

Zuzana Šeptunová, koordinátorka projektu, zuzana.septunova@nap.cz, mobil: 775 856 985 

 

 

Pořadatel             Spolutvůrce  Generální partner 

 

 

 

 

 
Hlavní partneři 

 

 

 

 

Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze 

 

 

 

 

 

 

https://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby?id=615
https://drive.google.com/drive/folders/1Ba7cg6d_jZa6FUbw4wboJe4E7KEncxs8
http://www.stromysvobody.cz/
http://www.facebook.com/stromysvobody
mailto:david.kopecky@nap.cz
mailto:zuzana.septunova@nap.cz
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Partneři 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Mediální partneři 

 

 

 

 

Pod záštitou              Odborní garanti 

 

 

 

 

 

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby 

a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i 

v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou 

celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací 

centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

www.nadacepartnerstvi.cz 
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