


           Uz více jak
                 25 let 
                   chráníme 
                    a obnovujeme
                    prírodní 
                      prostredí 
                         kolem nás.

Naší vizí je čisté, přirozené, 
  druhově rozmanité přírodní 
   a krajinné prostředí a společnost, 
     která dodržuje principy 
      trvale udržitelného života.
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Pár slov úvodem
Uspořádali jsme sedmý ročník oblíbené fotografické soutěže 
Zaostřeno na Jizerky a z nejlepších snímků sestavili stejnojmenný 
benefiční kalendář na rok 2018. Výtěžkem z jeho prodeje jsme vloni 
pomohli Jizersko-ještědskému horskému spolku se záchranou rašeli-
niště na Nové louce a s obnovou návštěvnické infrastruktury v národní 
přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Zájem o naši fotosoutěž mne těší 
a chceme v ní pokračovat i v budoucnu.

Rok 2018 je plný výročí. Nadace oslaví pětadvacet let, chráněná krajinná oblast Jizerské 
hory padesát let a známý spisovatel, fotograf, znalec i milovník Jizerských hor Siegfried 
Weiss pak své 85 narozeniny. Mohu hrdě říci, že důvod k oslavě to je. Všichni jmenovaní 
pro Jizerské hory i přírodu jako takovou udělali mnoho pozitivního, ale nesmíme zapomínat, 
že řada výzev je ještě před námi i před samotným pohořím. K těmto kulatým výročím jsme 
se letos rozhodli vydat knihu Siegfrieda Weisse s názvem O věčných proměnách lesa, kde se 
autor podělí o své neopakovatelné příběhy, jedinečné postřehy i úchvatné fotografie.

Řada našich aktivit by se neobešla bez štědré a dlouhodobé pomoci společností 
i jednotlivců, které si velice vážím. I vloni se nám podařilo získat důvěru dárců 
nových, kterou, jak věřím, nezklameme. Všem našim podporovatelům bych 
chtěl na tomto místě poděkovat za pomoc a ochotu podílet se na ochraně 
a obnově přírodního prostředí kolem nás.

Veliké díky patří i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spo-
lupracují v odborné rovině a pomáhají nám svými zkušenostmi i ra-
dami. V neposlední řadě děkuji za obětavou práci zaměstnancům 
a odpovědně a nezištně působícím kolegům ze správní a dozorčí 
rady naší nadace.

RNDr. František Pelc, předseda správní rady
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Vloni jsme prošli jednou z největších změn za celou pěta-
dvacetiletou historii nadace. K 1. březnu jsme totiž náš 

původní název Nadace pro záchranu a obnovu Ji-
zerských hor změnili na nový, Nadace Ivana Dej-
mala pro ochranu přírody. Po důkladném zvážení 
jsme zároveň rozšířili i její působnost a účel, který 
však bude i nadále zaměřen na ochranu přírodní-
ho a krajinného prostředí. Naší prioritou zůstává 
pomoc Jizerským horám, ale nyní se rozkročíme 
šířeji – budeme na celém území České republiky 
podporovat projekty zaměřené na zlepšení vod-
ního režimu krajiny a uchování biodiverzity. Krom 
toho máme v plánu vytipovat jeden národní park 
v Africe, kde chceme systematicky pomáhat 
chránit místní unikátní přírodu. Právě tyto důvody 

nás vedly ke změně názvu tak, aby lépe odrážel 
naši působnost. Zároveň se odkazujeme na památku 

Ivana Dejmala, druhého polistopadového ministra životního 
prostředí, který se zasadil o položení základů systema-
tické péče o životní prostředí v České republice, a člo-
věka, který naší nadaci v jejich začátcích velice pomohl.

Od roku 1993 jsme podpořili stovky malých i větších projektů cel-
kovou částkou přesahující 20 milionů korun. V poslední době jsme se zaměřili na podporu 
projektů financových z prostředků Evropské unie. Některé subjekty mají dobré nápa-
dy a daří se jim získávat nemalé dotace, avšak chybí jim peníze na přípravu a nutné 

kofinancování těchto projektů nebo na hrazení odůvodněných neuznatelných nákla-
dů. Proto jsme se rozhodli částečně nasměrovat naši podporu sem a vyhlásili 

jsme zcela nový grantový program Pro zdravou krajinu. Se sto tisíci můžeme 
podpořit projekt za milión korun. Celkově tak máme již čtyři otevřené 

grantové programy, ze kterých podporujeme převážně projekty na 
uchování nebo zvýšení biodiverzity, stability lesa, zadržování vody 

v krajině přírodě blízkými opatřeními a ekovýchovu nejenom 
v Jizerských horách.
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RNDr. František Pelc
předseda správní rady

ředitel Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR

JUDr. Pavel Pfajfr
místopředseda správní rady

advokát

Ing. Miloš Šnytr
člen správní rady
Úřad pro ochranu 

osobních údajů

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
předseda dozorčí rady

bývalý náměstek ředitele Správy 
Krkonošského národního parku

Ing. Richard Kořán
člen dozorčí rady

člen burzy

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
člen dozorčí rady

vysokoškolský učitel

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel nadace

Jakub Trsek
vedoucí kanceláře

Kdo jsme
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 

1993 (do roku 2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblas-

ti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí 
a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční 

pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nada-
ce. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného 

prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu vodního re-
žimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních 

lokalit. Pravidelně procházíme obsáhlým hodnocením a jsme držiteli certifikátu Známka 
kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Naše poslání
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu pří-

rody je zřízena za veřejně prospěšným 
účelem ochrany a obnovy hodnot přírodního 

a krajinného prostředí. Dále pak za účelem 
podpory ekologické výchovy, mezisektoro-

vé spolupráce, realizace strategie trvale 
udržitelného života a rozvoje harmo-

nického vztahu lidí ke krajině, 
v níž žijí.

Lidé v nadaci
Správní rada

Dozorčí rada

Kancelář
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     Historické milníky nadace

Založení nadace ještě pod původním ná-
zvem Nadace pro záchranu a ob-

novu Jizerských hor. Vlastním 
popudem k založení nadace 

byla potřeba reagovat na 
aktuální kritický stav 

lesních ekosystémů 
Jizerských hor.

1993

1998 – transformace nadace k čistě grantové činnosti. Příjemci  grantů jsou od 
té doby především environmentálně zaměřené nestátní neziskové organi-

zace v regionu. Nadace získala objekt na Jizerce čp. 2. Po rozsáh-
lé rekonstrukci zde od roku 2006 Společnost pro Jizerské 

hory, o. p. s. provozuje středisko ekologické výchovy. 
1999 – založena obecně prospěšná Společnost pro Jizer-
ské hory, která přejala realizaci praktických opatření.

1998 až 1999

Nadace prošla projektem CEE Trust, díky němuž se personálně rozšířila a posílila 
své aktivity. V průběhu dalších let došlo k opětovným změnám zákona a nadacím 

se uvolnili možnosti  pro realizaci i vlastních projektů.

2004

Do roku 2017 nadace podpořila stovky projektů částkou přesahující 19 mil. 
korun. Rozhodli jsme se uplatnit tyto zkušenosti i v dalších místech České 

republiky. S tím souviselo rozšíření účelu a obsahu aktivit i změna názvu, který 
nově zní Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstalo 

stejné – podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného 
prostředí se zvláštním zřetelem na Jizerské hory.

2017

Vytváření funkčního systému péče o krajinu, postaveného 
na třech základních pilířích: 
1. Správa Chráněné krajinné oblasti (SCHKO) a výzkumné 
instituce jako generátoři projektů
2. Lesy ČR jako klíčový partner lesnicky obhospo-
dařující oblast 
3. nadace jako zdroj finančních prostředků, 
podporující nově pojaté strategie obnovy 
lesních ekosystémů.
Realizace projektů záchrany geno-
fondu místních populací dře-
vin Jizerských hor a je-
jich využití při obnově 
ekologicky sta-
bilních lesních 
ekosysté-
mů.

1993 až 1997

Postupně se podařilo vybudovat nadační kapitál ve výši 45 mil. Kč a výnosy 
z něj zajištují nadaci dostatečnou stabilitu. Tyto prostředky byly získány 

v letech 2000–2007 z výnosů Nadačního investičního fondu a byly nadaci 
převedeny prostřednictvím Fondu národního majetku.

2000 až 2007

Od roku 2010 se intenzivně věnujeme projektům financovaných pro-
střednictvím Operačního programu Životní prostředí z fondů Evropské 
unie. I díky zajištění nezbytného spolufinancování za strany nadace se poda-
řilo vysadit téměř 84 tisíc sazenic původních druhů dřevin, vybudovat rybí 
přechod na řece Smědé a opravit devět prvků návštěvnické infrastruktury 
v Jizerských horách. Díky těmto třem projektům se podařilo do Jizerských hor 
přivést necelých 14 mil. Kč. 

¹

2010
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  Obnovujeme a chráníme 
prírodní a krajinné prostredí

V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodní-
ho režimu v krajině, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování 

biodiverzity lesa, ochranu cenných přírodních lokalit, obnovou kvalit-
ní návštěvnické infrastruktury nebo zachovávání harmonické kra-

jiny. Spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci, zajištujeme nezbyt-
né finanční prostředky na jednotlivé akce, iniciujeme nové projekty 
a realizujeme opatření, která jsou v souladu s posláním nadace. Po-
dařilo se nám v posledních letech dokončit řadu projektů, které mají 

pozitivní dopad na přírodní a krajinné prostředí a na dalších intenzivně 
pracujeme.

Realizujeme projekty
Pomáháme s dlouhodobými projekty, 

které například zvyšují biodiverzitu 
lesních porostů, pečují o cenné 

přírodní lokality nebo napravují 
vodní režim v krajině.

380
přehrážek

Přispěli jsme na zá-
chranu rašeliniště u No-

vé louky v Jizerských 
horách, kterému hrozilo 
vysychání a díky vybudo-
vaným přehrážkám se 
opět navrací ke 
svému přirozené-
mu stavu.

¹
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Bedřichovské
tůně

Obnova návštěvnické 
infrastruktury v NPR 
Jizerskohorské bučiny

Obnova 
biotopu rašeliniště 
v PR Nová louka

  Kde konkrétne
        pomáháme

Zvýšení stability 
lesních porostů 
na Liberecku

127 350
stromků

Za poslední čtyři 
roky se i díky naší 
pomoci podařilo vy-
sadit přes stotisíc 
stromů.
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  Kde konkrétne pomáháme

Obnova návštěvnické 
infrastruktury v NPR 

Jizerskohorské bučiny

¹

Na dvou turistických stezkách vedou-
cích přes Poledník a údolím Bílého Štol-

pichu se díky Jizersko-ještědskému hor-
skému spolku budují povalkové chodníky, 

obnovují svodnice vody či opravují kamenné 
i dřevěné stupně. Dochází i k přírodě šetrným 
úpravám povrchů cest, tak aby mohly opětov-

ně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor. 
Naše nadace zajištuje nezbytné spolufinancování 

k získané dotaci z fondů EU.

Fin
anco

vání projektu

Projekt 
celkem: 

1,3 mil. Kč

Příspěvek 
nadace 
201 860 Kč

Dojde k opravě a vylepšení 
2,3 km dvou stezek 

pro turisty.

Zvýšení stability lesních 
porostů na Liberecku

Ve spolupráci s 8 obcemi bylo na jejich po-
zemcích vysázeno přes devatenáct tisíc 

sazenic jedlí a buků. Projekt pomohl po-
sílit druhovou rozmanitost lesa, která 

je nezbytná pro jeho dlouhodobou, 
přirozenou a zdravou exis-

tenci. Lesy však potře-
bují naši pomoc i nadále, 

proto budeme v tom-
to záměru pokračo-

vat i v roce 2018.

Fin
anco

vání projektu

Projekt 
celkem: 

694 tis. Kč

Příspěvek 
nadace 
208 920 Kč

Vysazeno 
3 800 buků, 
a 15 450 jedlí.

Hotový
projekt

Fin
anco

vání projektu

Projekt 
celkem: 

2,1 mil. Kč

Příspěvek 
nadace 
319 123 Kč

Vybudováno bylo 
380 přehrážek v 2 700 m 

drenážních příkopů 
na ploše 5,7 ha.

Obnova biotopu 
rašeliniště 
v PR Nová louka
V přírodní rezervaci Nová louka do-
končil v minulém roce Jizersko-ještěd-
ský horský spolek revitalizaci rašeliniště 
za pomoci kaskády dřevěných přehrážek 
tak, aby se hladina podzemní vody mohla navrá-
tit k povrchu. I díky našemu spolufinancování 
se cenný biotop bude moci přirozeně obnovovat, 
posílí se populace chráněných rostlin a zastaví se 

proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. Revi-
talizace přispěje i k větší retenci vody v krajině.

Hotový
projekt

Fin
anco

vání projektu

Projekt 
celkem: 

2,9 mil. Kč

Příspěvek 
nadace 
225 840 Kč

Celková vodní plocha vytvořených 
tůní a malých vodních nádrží 

zaujme necelých 
3 tisíce m2.

Bedřichovské tůně

Podporujeme vybudování či obnovení až 6 litorál-
ních tůní a malých vodních nádrží v jizersko-
horském Bedřichově. Ty budou dlouhodobě 
pomáhat vodnímu režimu Jizerských hor 
a zadržování vody v krajině, které 
se ukazuje čím dál tím potřebnější. 
Projekt pomůže posílit popula-
ce chráněných rostlin i ži-
vočichů, zatraktivní danou 
lokalitu pro veřejnost 

a zajistí větší retenci 
vody v krajině.
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Podporte nás
Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme 
přírodní prostředí a motivujeme k tomu 
i širokou veřejnost. Podpořili jsme stov-
ky menších i větších projektů částkou 
přesahující 20 mil. korun. V současné 
době se zaměřujeme na nápravu vodní-
ho režimu v krajině, obnovu stabilních 
lesních ekosystémů a ochranu cen-
ných přírodních lokalit. Bez pomoci 
dárců, kteří naší práci věří, bychom 
těchto cílů dosahovali jen stěží. Bu-
deme velice rádi, přidáte-li se mezi 
ně i Vy a pomůžete nám tak v naší 
činnosti. Věříme, že Vaši důvěru ne-
zklameme.

Stojí za námi 25 let
zkušeností a stovky
úspěšně zrealizovaných
projektů – podpořte
nás svým darem, 
abychom mohli 
i nadále chránit 
přírodu, jejíž 
jsme součástí.

Jak
můžete
pomoci?

Podpora
konkrétního 
projektu

Můžete přispět na kon-
krétní projekt, který si vy-
berete a zvolit výši finanč-
ního daru. Váš příspěvek 

použijeme přímo na 
tento projekt.

Podpora
cílů 

nadace
Tato pomoc je nejvhodnější, 
pokud chcete dlouhodobě 
a pravidelně podporovat 
cíle, které jsou v souladu 

s posláním naší 
nadace.

Pokud se rozhodnete nás podpořit, můžete nás o tom infor-
movat přes naše internetové stránky, příp. emailem či tele-
fonicky. Vaše dary je možné zasílat na bankovní účet 
3463588/0300. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce na-
psat Vaše jméno, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. 

Více na www.nadaceivanadejmala.cz

2 698 129 Kč
Na ekologickou východu 

dětí jsme přispěli více jak 
2,5 mil Kč na 195 projektů 
škol a organizací pracu-

jící s mládeží.
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Grantové programy nadace
Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím 

i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace.

Žádosti o nadační příspěvek (grant) je možné podávat po-
dle typu programu a to bud celoročně bez omezení, nebo 

ke konkrétnímu termínu uzávěrky. Podané žádosti hodnotí 
správní rada, která rozhoduje o přidělení a výši nadačního pří-

spěvku. Všem žadatelům vždy sdělíme, zda jejich žádost uspě-
la či nikoliv. V případě zájmu s Vámi žádosti před podáním 
konzultujeme. Finanční prostředky jsou poskytovány po 
uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. V roce 2017 

jsme vyplatili na nadačních příspěvcích 636 454 Kč.

Finanční prostředky rozdělujeme žadatelům ve čtyřech 
otevřených grantových programech, jejichž podrobný 
popis je k dispozici v době vyhlášení na interneto-

vých stránkách nadace. Každý z nich je ur-
čen jinému typu žadatelů i projektů, proto 
jsou patrné významné rozdíly ve výši jed-
notlivých částek i v různorodosti příjem-
ců nadačních příspěvků. Nadace při svém 
hospodaření dodržela pravidla poskytování 
nadačních příspěvků podle příslušných pa-

ragrafů občanského zákoníku.

¹

Základní grantový program

V tomto grantovém programu se zaměřujeme na podporu ochrany 
a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za úče-
lem podpory ekologické výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace 
strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke 
krajině, v níž žijí.

Podporované aktivity
konkrétní ochranářská opatření
publikace zaměřené na přírodní prostředí
výzkumné projekty
ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí
ekologická výchova a osvěta

Grantový program jsme veřejně vyhlásili v prosinci roku 2016 a žádosti jsme přijímali 
v průběhu celého roku 2017. Správní rada po odborném posouzení rozhodla o podpoře 
10 projektů v celkové výši 274 000 Kč, z čehož 6 bylo vyplaceno v roce 2017 a další 
4 projekty v celkové výši 138 000 Kč budou vyplaceny v roce 2018.
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Příjemce grantu  Název projektu    Výše grantu 
Pan Roman Karpaš  Publikace Jizerka - Smědava  40 000 Kč
RNDr. Dominik Rubáš   Vydání knihy Přírodní klenoty Podještědí 30 000 Kč
Jizerské aktivity z.s.  Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY/  35 000 Kč
    část Jizerské hory
36/02 ZO ČSOP při Správě 21. Mezinárodní noc pro netopýry   5 000 Kč
CHKO Jizerské hory p.s.
Jizersko-ještědský horský spolek Oprava a údržba opatření realizovaná  21 000 Kč
    z OPŽP 2007 - 2013
Jizerské aktivity z.s.  36. festival Jizerská nota + 9. Dětská nota  5 000 Kč
    Celkem:   136 000 Kč

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2017

Příjemce grantu  Název projektu    Výše grantu 
Česká zemědělská  Morfologická a genetická variabilita bříz 33 000 Kč
univerzita v Praze  a její využití pro lesnictví a ochranu přírody
Severočeské muzeum  Vydání Sborníku Severočeského Muzea,  35 000 Kč

v Liberci p.o.   Přírodní Vědy, 35 (2017)
ARNIKA - Program  Péče o bílé stráně 20 000 Kč

Ochrana přírody z.s.
Koalice pro řeky z.s. Obnova krajinné mozaiky na pozemcích 50 000 Kč

   obce Čehovice
    Celkem:   138 000 Kč

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2018

Studentský grantový program

Cílem tohoto programu je podpořit především diplomové, bakalářské 
a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které svým 
zaměřením mají vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného 
prostředí. Splnění tohoto požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci Agen-
tury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště Liberecko. Maximální výše 
příspěvku činí 10 000,- Kč.

Podporované aktivity
podpora zájmu o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se 
k regionu a problematice Jizerských hor
posílení zájmu o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
přispění ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce
umožnění adekvátního zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška atd.)

Tento grantový program jsme veřejně vyhlásili v prosinci roku 2016 a žádosti jsme přijímali v prů-
běhu celého roku 2017. Podány byly 2 žádosti, které správní rada podpořila v plné výši 13 966 Kč.

Příjemce grantu Název projektu    Výše grantu 
Pan Matouš Tišer Odvodnění lesních cest 8 000 Kč
Mgr. Gabriela Tišerová Ochrana přírody vs. rekreační využití CHKO JH 5 966 Kč
   Celkem:   13 966 Kč

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2017
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Grantový program ekologické
výchovy dětí v Libereckém kraji

Cílem tohoto grantového programu je podpořit především školy, škol-
ky a organizace pracující s mládeží z Libereckého kraje v jejich zámě-

rech z oblasti ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty menšího 
rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. 

Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. 

Podporované aktivity
realizace praktických ekologických výukových projektů (pro-
gramů) pro cílovou skupinu
projekty by měly klást důraz na práci v terénu (míněna je např. 
výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírod-
ní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy apod.) a na 
samostatnou aktivitu dětí
preferujeme vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb 
(kurzů, či hotových programů)
vítáme zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, 
žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s delší časovou návazností

Koncem roku 2016 jsme vyhlásili další kolo tohoto gran-
tového programu a do lednové uzávěrky bylo podáno 
celkem 28 žádostí na částku 746 099 Kč. Poradní 

sbor je všechny zhodnotil a předložil správní radě 
své doporučení. Následně správní rada schválila 
k podpoře 17 žádostí v celkové výši 165 279 Kč. Je-
den projekt nebyl realizován a žadatel tedy vrátil 

nadační příspěvek ve výši 17 000 Kč. Za 
patnáctiletou historii tohoto grantového 
programu jsme podpořili již 195 projektů 

celkovou částkou 2 698 129 Kč. 

Výše 
Příjemce grantu  Název projektu      grantu 
Čmelák - Společnost přátel Jizerskohorští velvyslanci 17 14 000 Kč
přírody z.s.
ZŠ a MŠ Josefův Důl p.o.  Pozoruj a pomáhej 9 000 Kč
RADOST při MŠ Hláska z.s. Poznáváme lesy Jizerských hor 8 000 Kč
ZŠ a MŠ Hejnice p.o.  Po stopách mloka skvrnitého 5 000 Kč
ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem p.o. Expedice Ploučnice 4 500 Kč
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov p.o. S dětmi za ekologií a přírodou 8 000 Kč
    aneb Ptáčata z Modřenky
ZŠ Kokonín p.o.   Učíme se chránit Jizerské hory 6 000 Kč
ZŠ a MŠ Desná p.o.  Kam s ním? 7 420 Kč
Semínko země z.s.  Kořínek - chcete, aby Vaše děti 15 000 Kč
    měly zdravý kořínek?
ZŠ Antonína Bratršovského Zmapování květeny a živočichů na Jablonecku 5 309 Kč
    a v přilehlých částech CHKO Jizerské hory
Lunaria z.s.   Nebojme se vlka nic 15 000 Kč
První volnočasový EKOPark Přírodní učebna v EKOParku 10 000 Kč
Liberec z.ú.
ZŠ a MŠ Bílý Potok p.o.  Naučná vycházka pro zvídavé děti 17 000 Kč
    po okolí Bílého Potoka
ZŠ Turnov, Skálova 600 p.o. Voda, kterou pijeme + Hrátky s vodou 3 500 Kč
ZO ČSOP Armillaria p.s.  Ekosemináře 2017 - Děti lesu a les dětem 15 000 Kč
ZŠ a MŠ Okna p.o.  Lesní třída mateřské školy – živé a jedlé 7 550 Kč
    ploty, hmyzí domeček
Mateřské a dětské centrum Tanvaldské rodiny v přírodě Jizerských hor 15 000 Kč
MAJÁK z.s.
    Celkem:   165 279 Kč

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2017
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Čmelák - Společ-
nost přátel přírody - 

Jizerskohorští velvyslanci 17

Grantový program ekologické
výchovy dětí v Libereckém kraji

Stráž pod 
Ralskem - Expedice 

Ploučnice

Semínko země - 
Kořínek - chcete, 
aby Vaše děti měly 
zdravý kořínek?

ZŠ Antonína 
Bratršovského - 

Zmapování květeny 
a živočichů na Jablonecku

Lunaria - 
Nebojme se 

vlka nic

Poskytujeme granty
Rádi podpoříme dobré nápady 

přispívající k péči o přírodní 
a krajinné prostředí a k roz-

voji kladného vztahu lidí 
k přírodě.

Pro zdravou krajinu
V roce 2017 jsme vyhlásili zcela nový gran-

tový program Pro zdravou krajinu. Je zaměřen na 
podporu spolufinancování projektů převážně neziskových 

organizací zaměřených na ochranu biodiverzity a přírodního pro-
středí nebo nápravu vodního režimu krajiny. 

Podporované aktivity
Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo 
nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřeb-
ných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP ve spe-
cifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvodněná část neuznatelných 
nákladů vztažená k předmětu ochrany přírody.
Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního re-
žimu krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).

Od října 2017, kdy byl grantový 
program vyhlášen, jsme přijímali 
nové žádosti o nadační příspěv-
ky a správní rada o jejich pod-
poře rozhodovala v roce 2018.

Výše podpory
Maximální výše podpory na jeden projekt je 150 tis. Kč (v opodstatněných případech je mož-
né tento limit navýšit). V případě projektů dotovaných z OPŽP se limit zároveň vztahuje na 
max. 50 % vyčísleného spolufinancování (vlastního podílu žadatele) a případně řádně odů-
vodněných neuznatelných nákladů přímo vztažených k předmětu ochrany přírody – tyto 
prostředky budou vypláceny až po obdržení dotace jako spoluúčast při každé žádosti 
o platbu. Předfinancování projektů je ve výjimečných případech možné, je však nezbytné 
toto řádně zdůvodnit. V tomto případě se bude jednat o vratný nadační příspěvek.
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Přímá podpora mimo 
vyhlášené grantové programy

V roce 2017 jsme pokračovali v přímé podpoře vybraných projek-
tů, kde naše prostředky slouží ke spolufinancování dotací z fondů EU 

nebo obecních rozpočtů. Soustředíme se na přímou spolupráci s orga-
nizacemi, kde máme navázanou dlouhodobou spolupráci a zaměřujeme se na 

víceleté projekty s pozitivním dopadem na přírodní prostředí. V loňském roce 
jsme v souvislosti s realizovanými projekty poskytli 321 300 Kč. Další prostředky 

ve výši 110 115 Kč schválila správní rada již v roce 2016 a jsou určené k vyplacení 
v dalším období. Zároveň v roce 2017 vrátila Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

nedočerpané finanční prostředky v rámci nadačních příspěvků dle smlouvy 140403 
ve výši 19 500,- Kč a smlouvy 130401 ve výši 80 000,- Kč, na které se jí podařilo získat 

prostředky z jiných zdrojů.

           Výše 
Příjemce grantu  Název projektu      grantu 
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka 97 380 Kč
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova návštěvnické infrastruktury 15 000 Kč
    v NPR Jizerskohorské bučiny
Město Rychnov u Jablonce Zvýšení stability lesních porostů města 17 630 Kč
nad Nisou   Rychnov u Jablonce nad Nisou
Obec Rádlo   Zvýšení stability lesních porostů 13 330 Kč
    obce Rádlo
Obec Dlouhý Most  Zvýšení stability lesních porostů 18 060 Kč
    obce Dlouhý Most
Obec Šimonovice   Zvýšení stability lesních porostů 12 900 Kč
    obce Šimonovice
Obec Kryštofovo Údolí  Zvýšení stability lesních porostů 33 810 Kč
    obce Kryštofovo Údolí
Obec Bílý Kostel nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů 22 540 Kč
    obce Bílý Kostel nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou  Zvýšení stability lesních porostů 27 490 Kč
    města Hrádek nad Nisou
Obec Rynoltice   Zvýšení stability lesních porostů obce Rynoltice 63 160 Kč
    Celkem:   321 300 Kč

V roce 2017 bylo vyplaceno

Příjemce grantu  Název projektu  Výše grantu
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova návštěvnické 110 115 Kč
    infrastruktury v NPR
    Jizerskohorské bučiny
    Celkem:   110 115 Kč

Přehled schválených příspěvků určených 
k rozdělení v příštím období
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Revitalizace 
horního úseku 
řeky Smědé 

Obnova návštěv-
nické infrastruktury 
v Jizerských horách Obnova biotopu 

rašeliniště v PR 
Nová louka 



Podporují nás
Naše činnost je z velké části závislá na finanční pomoci dárců 

a sponzorů. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
nás tímto způsobem podporují. Velice si vážíme důvěry, kterou v naší 

práci níže uvedené společnosti vložily. Společně tak systematicky 
chráníme a obnovujeme přírodní a krajinné prostředí Čes-

ké republiky. Díky výnosům z nadačního jmění, zajištující 
provoz naší nadace, putují veškeré prostředky na-

šich dárců a sponzorů na konkrétní projekty, které 
jsou v souladu s naším posláním.

¹

25 let
Jsme tradiční 
nadace s dlou-
holetou historií 
a významnými 
osobnostmi sto-

jícími za naším 
jménem.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
Jméno    Částka 
ŠKODA AUTO, a.s.  208 920 Kč
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 150 000 Kč
Liberecký kraj    50 000 Kč
Nadace ČEZ    50 000 Kč
Dary od fyzických osob    45 100 Kč
Canon CZ, s.r.o.    34 970 Kč
Juves One, a. s.    30 000 Kč
CUBE CZ, s.r.o.    25 000 Kč
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 20 000 Kč
UNILES, a. s.    16 000 Kč
TRW Automotive Czech, s.r.o.   15 000 Kč
A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.   14 000 Kč
DESKO, a.s.    10 000 Kč
DIAMO, státní podnik    10 000 Kč
EFTEC (Czech Republic), a.s.    10 000 Kč
LUKOV Plast, spol. s r.o.   10 000 Kč
Město Hejnice    10 000 Kč
Nadace Jablotron    10 000 Kč
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.  10 000 Kč
Statutární město Jablonec nad Nisou   10 000 Kč
Würth, spol. s r. o.   8 000 Kč
Veřejná sbírka     7 385 Kč
Akustické a izolační stavby, s.r.o.   5 000 Kč
Jizerská porcelánka, s.r.o.   5 000 Kč
KNAP INDUSTRIETECHNIK   5 000 Kč
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Jméno    Částka 
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. 5 000 Kč
Město Desná 5 000 Kč
NORDservis, s.r.o. 5 000 Kč
Obec Josefův Důl 5 000 Kč
ROVER, s. r. o. 5 000 Kč
ARDA, spol. s r.o. 3 000 Kč
CEMEX - Budujeme budoucnost nadační fond 3 000 Kč
DETOA Albrechtice, s.r.o. 3 000 Kč
Obec Albrechtice v Jizerských horách 3 000 Kč
Purum, s.r.o. 3 000 Kč
REKUPER SYCHROV, s.r.o. 3 000 Kč
SZP Sychrov, a.s. 3 000 Kč
TRIMA, spol. s r. o. 3 000 Kč
Inteva Products Czech Republic, a.s. 2 800 Kč
Město Lučany nad Nisou 2 000 Kč
Nový Web, s.r.o. 1 500 Kč
Město Smržovka 1 000 Kč
Obec Kunratice 1 000 Kč
Celkem: 826 675 Kč

Zaostreno na Jizerky
Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky pořádáme již od roku 2011. Za tu 
dobu poslali fotografové necelých 1 500 snímků a vydáno bylo 8,5 tisíc kalendářů. 
Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky ale také z Polska. Soutěž 
je určena pro všechny milovníky Jizerských hor, kteří jsou ochotni se s ostatními podělit 
o snímky, které zde zachytí. Smyslem je představit široké veřejnosti pohledy na toto krásné 
pohoří očima fotografů a povzbudit zájem o přírodu a její nezbytnou ochranu. Hodnocení přihlá-
šených snímků provádí odborná porota a jednu fotografii vybírá i široká veřejnost prostřed-
nictvím internetového hlasování na stránkách Libereckého deníku. Výtěžek z prodeje kalendářů, 
které každým rokem vznikají z nejlepších snímků, putuje na projekty, které nadace podporuje. 
Benefiční kalendář tak má nejen potěšit, ale i pomoci přírodě jako takové.

Do uzávěrky loňského ročníku fotosoutěže dorazilo 212 snímků od 61 autorů, porota vybrala 
nejlepší fotografie na putovní výstavu a z nich pak 13 oceněných, ze kterých jsme sestavili be-
nefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018. Fotografická soutěž si již našla své místo jak mezi 
fotografy, tak i širokou veřejností a věříme v její další úspěšný rozvoj.
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Miroslav Stříbrný 
Jizera

Radek Strupl 
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Jiří Čivrný
Černý potok

Jaroslava Novotná
 Ráno na Jizerce

Snímky
z předchozích
ročníků fotosoutěže



Zapojujeme
veřejnost

Pravidelně pořá-
dáme pro širokou 

veřejnost fotogra-
fickou soutěž Za-
ostřeno na Jizerky 
a z nejlepších sním-
ků vydáváme 

kalendář.

Cena Ivana Dejmala
V roce 2017 jsme se po změně názvu poprvé připojili k tradič-
ní akci Společnosti pro krajinu, která každé dva roky vyhlašuje 
cenu Ivana Dejmala jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný po-
zitivní počin související s krajinou. Samotného aktu předání se účastnilo 
u Prezidentské chaty v Hraběticích na 50 osob včetně řady ochránců 

přírody z celé republiky. Mezi nimi nechyběl předseda správní rady naší 
nadace a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc, ředitel 
liberecké pobočky této agentury Jiří Hušek, bývalý ministr životního prostředí 
Martin Bursík nebo předseda Společnosti pro krajinu a předseda České komory 
architektů Ivan Plicka.

RNDr. Miloslav Nevrlý
Letošním laureátem se stal Miloslav Nevrlý, který je znám nejen 
jako vynikající přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel 
a excelentní popularizátor přírody a historie Jizerských hor. Je 
autorem přelomové publikace Kniha o Jizerských horách, kte-
rá vyšla od roku 1976 ve čtyřech vydáních v nákladu mnoha 
desítek tisíc výtisků. Nevrlý ve své knize otevřel pro mnoho 
vnímavých čtenářů barvitou a dramatickou historii Jizerských 
hor. Historii, která byla násilně přetržena poválečným odsunem 
zdejších německých obyvatel a následně prakticky zapomenuta. 
Kniha a její autor jsou již pro třetí generaci zdrojem hlubokého po-
znávání Jizerských hor, plným objevných informací o jizerské přírodě 
a lidech, informací podaných svébytným poetickým jazykem. Celoživotní 
práce Miloslava Nevrlého byla zásadním podnětem pro zrození nových 
jizerskohorských patriotů, zakládání spolků, rozvoj občanské společnosti 
ve zdejším kraji a prostřednictvím společné historie i ke sbližování sou-
časných a bývalých obyvatel pohraničí, dávno před přijetím Česka do 
sjednocené Evropy. Vztah místních lidí k horám, mnohdy podpoře-
ný Miloslavem Nevrlým, jejich aktivní účast na ochraně přírody 
a krajiny byly tak tím, co pomohlo Jizerským horám překonat 
zdánlivě bezvýchodné období imisní a kůrovcové katastrofy 
v jejich lesích na přelomu století. I velkou zásluhou Miloslava 

Nevrlého tak dnes Jizerské hory stále patří k nej-
cennějším chráněným územím v českých ze-

mích s unikátní přírodou a jedineč-
nou kulturní krajinou.
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Kupte si kalendář a pomozte 
nám s ochranou přírody

Kalendáře ve formátu A2 je možné každým rokem objedná-
vat za cenu 300 Kč prostřednictvím našich internetových 
stránek, emailem i telefonicky. Výtěžek z prodeje kalendářů 
pomohl již s výsadbou téměř 130 tisíc stromků do Jizerských 
hor a vybraných obecních lesů, opravou stezek pro turisty, 
vybudování rybího přechodu nebo obnovou rašeliniště. Fir-
mám nabízíme možnost nechat si na spodní pruh kalendáře, 
který je viditelný po celý rok, natisknout vlastní logo a pre-
zentaci své společnosti. Vydání kalendáře pro rok 2019 již 

připravujeme.



Ing. Ivan Dejmal

Předávané ocenění je pojmenováno po Ing. Ivanu Dejmalovi, dru-
hém polistopadovém ministrovi životního prostředí, který se 

zasadil o položení základů systematické péče o životní pro-
středí v České republice a člověka, který naší nadaci 
v jejich začátcích velice pomohl. Zároveň se účastnil 
vzniku Charty 77, založil mimo jiné i Společnost pro 
krajinu, Spolek pro obnovu venkova. Spoluzakládal Spo-
lečnost pro trvale udržitelný život a Ligu ekologických 

alternativ, působil v Ekologické sekci Křestanské akade-
mie nebo v novém Ústavu pro studium totalitních režimů a byl 

činný v mnoha nevládních neziskových organizacích a hnutích.
 

V roce 2008 obdržel in memoriam Cenu Josefa Vavrouška udělovanou Nadací Char-
ty 77 a Nadací Partnerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno za celoživotní 

příkladný lidský, občanský i profesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-eko-
nomického a životního prostředí a za neutuchající energii, kterou vydával od 

studentských dob pro obnovu lidské svobody, demokracie, práva na slušné 
životní prostředí a veřejné zdraví, ale i pro ochranu přírody a krajiny 

jako podmínky života ostatních živých stvoření, ne jen člověka.
 

Na připomenutí jeho významného odkazu, který zde pro nás i naši 
přírodu a krajinu zanechal, jsme jeho jméno převzali v roce 

2017 i do názvu naší nadace.

O vecných promenách lesa
V roce 2018 oslaví naše nadace 25 let od svého vzniku, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory 
50 let od jejího založení a známý spisovatel, fotograf, znalec i milovník Jizerských hor Siegfried 
Weiss oslaví své 85 narozeniny. K těmto kulatým výročím jsme se rozhodli vydat knihu pana 
Weisse s názvem O věčných proměnách lesa. Na více než 130 stranách zde autor představí nejen 
svůj osobní pohled na Jizerské hory a odtajní příběhy, které ho k nim vážou, ale provede čtenáře 
i celým obdobím posledních 50 let, kdy toto pohoří prošlo turbulentním vývojem a to včetně eko-
logické katastrofy, ze které se zotavuje dodnes. Celá kniha je postavena na řadě úchvatných 
fotografií pana Weisse s často neopakovatelnou atmosférou a prakticky poprvé se představí 
i jeho linoryty a olejomalby. Kniha by měla vyjít v říjnu tohoto roku v plánovaném nákladu 2 000 
výtisků a bude v prodeji i přes naše webové stránky. Výtěžek věnujeme zpět do Jizerských 
hor, které péči o své lesy i přírodu jako takovou stále potřebují.

Jsme přesvědčeni, že dílo pana Siegfrieda Weisse si zaslouží reprezentativní vydání a pan 
Roman Karpaš, který celou knihu připravuje, zvolil plnobarevný formát B4 s tiskem na 
křídový papír s pevnou vazbou s barevným potiskem a matným laminem. Kniha má slou-
žit nejen jako zdroj úchvatných fotografií a neopakovatelných zážitků Siegfrieda 
Weisse, ale má také za cíl ukázat lidem důležitost ochrany přírody. Na tomto 
pohoří, které si zažilo i velice krušné chvíle, je vidět, jak člověk může příro-
dě škodit, ale i pomáhat. V neposlední řadě budeme rádi, pokud kniha in-
spiruje lidi k výletu do Jizerských hor a dokáží si zde vychutnat jejich 
kouzelnou atmosféru, kterou nejlépe nasají při pěších túrách tře-
ba i po místech, která Siegfried Weiss zachytil ve své knize.

Pevně věříme, že si kniha najde své čtenáře a bu-
de milým a vděčným průvodcem Jizer-

skými horami i jejich historií.

¹
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Ukázky 
z knihy

„
Jsem vděčný osudu, že mi 
bylo dopřáno prožívat pro-
měny jizerskohorských lesů, 
od hlubokých tajemných 
hvozdů, přes pomalý zánik, 
nekonečné volné plochy s 
dalekými výhledy, po ne-
smělé zarůstávání holin až 
po nádherné sochy, vytvoře-
né námrazou a ledem. „

„
Příroda má svůj cyklus zániku 

a obnovy a lidi by měli být citli-
ví při zasahování do toho rytmu. 

Nevíme, jak budou lesy vypadat 

za několik století nebo tisíciletí, 

ale je to cenná pokladnice pro 

existenci všeho živého. „

„
Kruh se uzavírá, Jizerské lesy opět nabízí večery plné harmonie při západu slunce, jsem vděčný za to, že jsem mohl ještě projíždět ve zdra-ví zdravým lesem. „

„
Věnováno mým Jizer-
kám, jak jsem je poznal 
a jaké jsou v mých před-
stavách. „

„
Viditelné škody na vrcholovém 
pralese Jizery. Inverzní mlhy, 
nasycené sírovými výpary, le-
žely jako smrtící obklad ve smr-
kových lesích. Zkáza byla čím 
dál děsivější. „



Dekujeme spolecnostem 
a organizacím za financní 

podporu a spolupráci v roce 2017
A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.
ACL Coating, s.r.o.
Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR
Akustické a izolační stavby, s.r.o.
ARDA, spol. s r.o.
Barnatherm, s.r.o.
Břevnovská lékárna, s.r.o.
Canon CZ, s.r.o.
CEMEX - Budujeme budoucnost 
nadační fond
Centrum Babylon, a.s.
CUBE CZ, s.r.o.
Časopis Krása našeho domova
ČEPS, a.s.
DATRON, a.s.
DESKO, a.s.
DETOA Albrechtice, s.r.o.
DIAMO, státní podnik

DIMATEX CS, spol. s r.o.
Dům přírody Českého ráje
EFTEC (Czech Republic), a.s.
EKONA, spol. s r.o.
EMBA, spol. s r. o.
Eurocentrum Jablonec nad 
Nisou, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Fórum dárců
Galerie Celnice
Glass Sphere, s.r.o.
H-INTES, s.r.o.
Informační centrum Bedřichov
Informační centrum Josefův Důl
Informační centrum Liberec
INISOFT, s.r.o.
Inteva Products Czech Republic, a.s.
Jizerská porcelánka, s.r.o.
Jizersko-ještědský horský spolek

Juves one, a.s.
KNAP INDUSTRIETECHNIK
Knihkupectví a antikvariát 
Jaroslava Fryče
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Liberecký deník
Liberecký kraj
Liflex, s.r.o.
LUKOV Plast, spol. s r.o.
Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.
MCDO Hejnice
Město Desná
Město Hejnice
Město Lučany nad Nisou
Město Nové Město pod Smrkem
Město Raspenava
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Město Smržovka
Městský úřad Semily
MMT, s.r.o.
Nadace ČEZ
Nadace Jablotron
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

NORDservis, s.r.o.
Nový Web, s.r.o.
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Bedřichov
Obec Bílý potok
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Obec Janov nad Nisou
Obec Josefův Důl
Obec Kunratice
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Šimonovice
Obec Višňová
Obchodní centrum Fórum, Liberec
Obchodní centrum Nisa, Liberec
Prádelna Koudelka a syn, s.r.o.
Pregis, a.s.
Projektová kancelář VANER, s.r.o.
Purum, s.r.o.
REKUPER SYCHROV, s.r.o.
ROVER, s. r. o.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN 
Dlažby, a.s.
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Společnost pro krajinu
Správa Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory
Statutární město Jablonec 
nad Nisou
SZP Sychrov, a.s.
ŠKODA AUTO, a.s.
Toinsta, sdružení projektantů
TRIMA, spol. s r. o.
TRW Automotive Czech, s.r.o.
UNILES, a.s.
Ústecká komunitní nadace
Velkoplošný tisk - Josef Panožka
Würth, spol. s r. o.
ZŠ a MŠ Albrechtice

Podekování patrí také 
jednotlivcum, kterí nadaci 
podporili financne, odborne 
nebo prilozili ruku k dílu

Anděl Petr
Bazevičiusová Jana
Bednářová Kateřina
Belkoská Vladislava
rodina Bémova
Bergl Václav
Bönisch Dieter
Cervan Daniel
Činovec Igor
Čivrný Jiří
Dejmalová Kateřina
manželé Dědkovi
Dostál Libor
Drozdová Lucie

Dusík Miroslav
Dvořáková Alena
Eršilová Eva
Gdula Jiří
Hakr Tomáš
Halíř Zdeněk
Herold Jan
Heřman Zdeněk
Hojač Mojmír
Hušek Jiří
Jansa Břetislav
Kafková Markéta
Karpaš Roman
Knobloch Antonín

Komrzý Tomáš
Kopecký Vít
Korytář Jan
Kraus Pavel
manželé Křížovi
Lábus Václav
Lacinová Helena
Lahovský Václav
Latináková Iva
Lauermannová Kateřina
manželé Lukášovi
Madejová Kamila
Mágrová Klára
Macháčková Lenka
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Mareš Michal
manželé Mašterovi
Mayer Peter
Mejzrová Jana
Melichar Zdeněk
Menclová Petra
Mesčerjakov Viktor
Moudrý Horst
Murcek Vilém
Novotná Jaroslava
Panoch Jiří
Patzelt Zdeněk
Pavlík Otto
Petrovská Eva
Plicka Ivan
Pokorná Tereza
Poláková Tereza
Potůček Michal

Režná Alena
Rozkovcová Jitka
Řezáč Jaroslav
Stříbrný Miroslav
Svoboda Jan
Šefraný Oto
Šourek Petr
Štoudková Jaroslava
Štrupl Radek
manželé Tomášovi
Týl Jaroslav
Valecký Lukáš
Valent Radovan
Vaníček Pavel
Venclová Šárka
Venhoda Štěpán
Voborníková Božena
manželé Vohlídalovi
Vonička Pavel
Vozka František
Vyčítalová Petra
Zika Radim 

20 129 326 Kč
Tuto částku jsme doposud 

rozdělili na projekty pomáhající   
  přírodnímu prostředí.

Zpráva o hospodarení 
v roce 2017

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vede účetnictví dle zákona 
č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s příslušnými ustanoveními o nadacích v Občanském zákoníku. 

Rozvaha k 31. 12. 2017 (Kč)
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek 581 571,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku  -150 065,-
Finanční dlouhodobý majetek 46 628 712,-
Krátkodobý majetek
Zásoby  41 716,- 
Pohledávky 32 460,- 
Finanční krátkodobý majetek 6 304 715,- 
Jiná aktiva  20 271,- 
Aktiva celkem 53 459 380,-

Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění 45 680 721,-
Zisk minulých let 6 657 685,-
Výsledek hospodaření         1 014 894,-
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky 84 604,- 
Jiná pasiva  21 476,- 
Pasva celkem 53 459 380,-
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017 (Kč)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie 90 770,- 
Prodej zboží - kalendáře 69 225,-
Cestovné 69 904,- 
Reprezentace 99 472,- 
Ostatní služby 302 211,- 
Osobní náklady 925 187,- 
Ostatní náklady 73 068,- 
Odpisy dlouhodobého majetku  7 898,-
Náklady celkem 1 637 735,-

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 43 160,-
Tržby z prodeje kalendářů 271 620,-
Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 2 300 079,-
Přijaté příspěvky (dary) 37 770,-
Výnosy celkem 2 652 629,-

Hospodářský výsledek roku 2017 1 014 894 Kč

Doplňující údaje
Nadace v hodnoceném období dodržela pravidla související s náklady na 
správu nadace stanovené ve statutu.

Nadace vykazuje v průměru 2 pracovníky a tomu odpovídající osobní náklady. 

Nadační kapitál ve výši 45 295 161 Kč je tvořen nemovitostí ve vlastnictví nadace, 
finančními prostředky převedenými Ministerstvem financí České republiky a prostřed-
ky získanými od akciové společnosti Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou, RNDr. Miroslava 
Bečky, Jablonec nad Nisou, Rekuper Sychrov, s.r.o., SVED, e.d., Liberec, Status, 
s.r.o., Turnov, MT Oil, s.r.o., Pěnčín a SZP Sychrov, a.s.. Finanční prostředky jsou 
uloženy v kupónových spořících státních dluhopisech ČR, 2013 - 2018, FIX %. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři nadace.

8 500
kalendářů

Vydali jsme již osm 
a půl tisíce benefičních
kalendářů a výtěžek 

z jejich prodeje věnovali 
na projekty pomáhající 
Jizerským horám.
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              Zpráva 
nezávislého auditora pro spolecnost
Výrok auditora k účetní závěrce k 31. 12. 2017

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nadace Ivana Dejmala pro 
ochranu přírody (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních 

předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vy-

světlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situ-
ace společnosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a vý-
sledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora tedy zní: „ Bez výhrad“

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dosta-

tečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní Informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech in-

formace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu 
auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení nadace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. 
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účet-
ní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či 
s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informaci v kontextu významnosti (materi-
ality), tj. zda případné nedodrženo uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný 
na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
* ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
 závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
* ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadaci, k nimž jsme dospěli pří 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti, 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávností nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Nadace za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a pocti-
vý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Nadace povinno posoudit, 
zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 
v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého tr-
vání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán Nadace plá-

nuje zrušení Nadace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.



- 47 - - 48 -

Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způso-

benou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 

audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 
závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považuji se za významné (materiální), 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 

rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
*   Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způso-
bené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika 
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejím základě mohli vyjádřit výrok. 
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je vět-
ší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 

obcházení vnitřních kontrol vedením politického hnutí.
*   Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém roz-
sahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 

abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
*   Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti vedení politického hnutí uvedlo v příloze účetní závěrky.
*   Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěr-

ky statutárním orgánem Nadace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které 

mohou významně zpochybnit schopnost politického hnutí nepřetržitě trvat. Jestli-
že dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 

povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 

vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Na-
dace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 

jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Nadace ztratí 

schopnost nepřetržité trvat.

*   Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán Nadace mimo jiné o plánovaném rozsahu a na-
časování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně případných 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Významné události :
Na účtu 061 Vklady je evidován majetková vklad do Společnosti Společnost pro Jizerské hory, 
o.p.s. ve výši 400 000 Kč. Účetní jednotka má nadační jmění ve výši 44 743 000 Kč, které je 
vloženo do kuponového spořícího státního dluhopisu, který byl potvrzen výpisem z majetkového 
účtu vedeného v samostatné evidenci státního dluhopisu vedené Ministerstvem financí ČR. Celko-
vá hodnota vedená na účtu 065 finanční investice vykazuje částku 46 228 712 Kč a je členěna 
z jistiny ve výši 44 743 000 Kč a naběhlého úroku za rok 2017 ve výši 1 485 712, 77 Kč. 
Celkový zúčtovaný úrok činil v roce 2017 hodnotu 2 284 957,59 Kč. Účetní jednotka vlastní 
nemovitosti a pozemky, které byly podloženy výpisem z Katastru nemovitostí. 

Účetní jednotka předložila Darovací smlouvy v celkové výši 906 371 Kč, na účtech fondů je 
provedeno tzv. zúčtování fondů ve výši 129 700 Kč. Účetní jednotka poskytla nadační pří-
spěvky ve výši 636 545 Kč. Zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 bylo ve výši 
zisku 587 428,03 Kč. Přehledný soupis přijatých darů od právnických osob a fyzických 
osob byl předložen včetně jejich smluv. Poskytnuté příspěvky ve formě tzv. grantů 
byly předloženy včetně smluv. Veškeré smlouvy souhlasí s předloženou účetní eviden-
cí. Tyto smlouvy jsou účtovány na účet 911 fondy. Poskytnutý věcný dar od spo-
lečnosti CANON ve výši 34 970 Kč byl řádně účtován na účet 682 – provozní 
dary. Účetní jednotka poskytla dar společnosti Společnost pro Jizerské 
hory, o.p.s. evidovaný na účet 546 v hodnotě 42 591 Kč na nákup boi-
leru a výměnu topných tyčí v najatém prostoru na provozní účely. 

Všechny rozvahové účty byly potvrzeny dokladovou in-
venturou účtu. 
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2,2 km turistických stezek
Díky našemu příspěvku se obnoví další dvě 

turisticky významné stezky v Národní přírodní 
rezervaci Jizerskohorské bučiny – konkrét-

ně přes Poledník a údolím Bílého 
Štolpichu.

Pár slov úvodem     3
Kdo jsme     5
Lidé v nadaci     6
Historické milníky nadace    7
Obnovujeme a chráníme přírodní a krajinné prostředí 9
Kde konkrétně pomáháme    1 1
Podpořte nás 15
Grantové programy nadace 17
Podporují nás   27
Zaostřeno na Jizerky   30
Cena Ivana Dejmala   32
O věčných proměnách lesa   34
Děkujeme společnostem a organizacím   37
Poděkování jednotlivcům  40
Zpráva o hospodaření     42
Zpráva nezávislého auditora   45

Obsah výroční zprávy




