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Už více jak 28 let chráníme a obnovujeme 
přírodní prostředí 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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28
L E T

Rok 2020 změnil společnost tak jako máloco dříve. Podstata naší činnosti v oblasti ochrany přírodního prostředí však 
pokračovala i nadále, byť s řadou nových prvků a omezení. Klíčová část naší pomoci však směřovala jako každým 
rokem na projekty realizované v České republice. Již řadu let se zaměřujeme na projekty zadržující vodu v krajině 
přírodě blízkými způsoby, na ochranu biodiverzity a výsadbu druhově rozmanitých lesů. Mám velikou radost, že jsme 
mohli podpořit záchranu unikátních rašelinišť v samém srdci Jizerských hor, která byla v minulosti necitlivě odvodňová-
na, a nyní díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vznikají v melioračních rýhách přehrážky, které budou do  
místní krajiny opětovně navracet tolik cennou vodu. Ta bude v momentě dešťů v místě zadržována, čímž se omezí riziko  
povodní a v době sucha pak bude postupně uvolňována. Dlouhodobě také spolupracujeme s lesním hospodářem  
Janem Dudou a financujeme výsadbu desítek tisíc sazenic včetně jejich nezbytné ochrany před přemnoženou zvěří tak, 
aby vznikaly druhově i věkově rozmanité lesy. Mnohem horší dopad však měla covidová situace na přírodní rezerva-
ce v Africe, jejichž ochrana je zásadně závislá na příjmech z cestovního ruchu. Proto jsme v loňském roce opětovně 
pomáhali i zde a podpořili opatření na ochranu ohrožených živočichů v národním parku Kasanka v Zambii. Nepolevili 

Ú V O D N Í  S L O V O

2

jsme ani v úsilí o ekologickou výchovu dětí nebo financování neméně důležitých výzkumných či ochranářských  
projektů. Celkově jsme takto pomohli v našem bližším i vzdálenějším okolí rekordní částkou přesahující 2 miliony korun  
a dalšími téměř 500 tisíci jsme se zavázali vypomoci v dalším roce. 

Ač se naše nadace před několika lety rozhodla rozšířit svou pomoc i mimo oblast Liberecka, naše srdce i nadále 
zůstává tam, kde jsme začínali, tedy v Jizerských horách. Sem směřovaly první roky veškeré prostředky, které se nám 
podařilo získat, a dodnes si pamatuji neveselé pohledy na obnažené vrcholky, kde řádila ekologická katastrofa, 
během které bylo odlesněno téměř 100 km2 náhorních plošin. Díky dlouhé snaze ochránců přírody, lesníků, neziskovek a 
stovek dárců jsou hory nyní zelené. Ne všude je však vyhráno a pracujeme na tom, aby se sem vrátily druhově původ-
ní dřeviny, a lesy se tak staly odolnějšími před dalšími lidskými i přírodními nástrahami. Jedna část hor však všechny 
tyto pohromy přečkala – jsou jimi Jizerskohorské bučiny – soubor původních (především bukových) lesů s ohromnou  
a unikátní biodiverzitou, které se rozkládají na severních svazích Jizerských hor. Stáli jsme kdysi u toho, když byly vy-
hlašovány národní přírodní rezervací, která jim zaručuje nejvyšší stupeň ochrany, a byli jsme přizváni i k hodnocení návrhu 
na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO, kterého se účastnili komisaři této organizace. Bylo by to pro tuto lokali-
tu ohromné ocenění a potvrzení její jedinečnosti nejen v rámci evropského kontinentu. Věřím, že se celý proces povede 
dotáhnout do konce a my budeme mít v České republice první přírodní památku, která se zapíše na seznam UNESCO.

Za podstatnou část naší práce považuji i osvětu mezi lidmi, aby se k přírodě chovali s respektem a vážili si toho, co zde 
máme. Jednou z takových kampaní je například loni spuštěná kampaň s názvem Zachraňme tetřívka. Tetřívek je dnes již 
velmi vzácný pták, který byl dříve nejen v Jizerkách velmi hojný. Kvůli lidem je však dnes již kriticky ohrožený a v horách 
zůstávají poslední desítky jedinců. Naší snahou je podporovat obnovu a uchování charakteru lesa vhodného pro jeho 
přežití a dále podporujeme akce k ohleduplnému chování návštěvníků v místech, která jsou jejich domovem, aby ne-
docházelo, zejména v zimě, k jeho zbytečnému plašení pohybem mimo vyznačené trasy. Letos budeme v kampani 
pokračovat a výtěžek z prodeje benefičních předmětů s logem tetřívka použijeme na jeho záchranu. Ekologickou výcho-
vu zaměřujeme i na děti, a to prostřednictvím grantů školám a organizacím pracujících s mládeží. V našem středisku eko-
logické výchovy na Jizerce, které provozuje Společnost pro Jizerské hory, zas dlouhodobě běží zážitkové ekovýchovné 
pobyty. Program se zde daří realizovat kvalitní, což je vidět na obsazenosti, ale od celkové rekonstrukce objektu uběhlo 
více než 15 let a bylo potřeba udělat některé nezbytné větší investice tak, aby objekt plnohodnotně sloužil i nadále. Vy-
hlásili jsme již 10. ročník oblíbené fotografické soutěže s názvem Zaostřeno na Jizerky, do které zasílají své snímky milovníci 
Jizerských hor. Odborná porota z nich pak vybere 13 nejzdařilejších, ze kterých vydáváme benefiční kalendář. Loni jsme 
náklad opětovně navýšili na rekordních 1 800 kusů a i přes omezené možnosti prodeje jsme je rozprodali prakticky do 
posledního. Výtěžek jsme opět směřovali na projekty pomáhající Jizerským horám.

Nemálo energie jsme věnovali i pečlivému výběru investiční strategie pro uložení našeho téměř 50milionového nadačního 
kapitálu včetně finanční rezervy. Díky tomu se daří při relativně bezpečné investici získávat každým rokem pravidelný 
výnos, ze kterého hradíme nejen samotný provoz nadace, ale i naše grantové programy. Díky tomu pak můžeme napros-
to všechny finanční příspěvky našich dárců směrovat na přímou pomoc přírodě. I přesto, že řada firem měla v loňském 
roce potíže, nám věnovaly celkově opět vyšší částku a získali jsme přes 1,2 milionu korun. Portfolio našich dárců je velice 
pestré, od fyzických osob přes místní menší firmy, které přispívají v řádu tisíců, až po nadnárodní společnosti se svými 
štědrými dary na ochranu přírody. Velmi si vážím, že tímto způsobem firmy oceňují naši práci a mají v nás a naše projekty 
důvěru. Naše činnost by se však neobešla ani bez odborníků z řad jednotlivců i organizací, se kterými spolupracujeme. 
V neposlední řadě musím poděkovat členům správní a dozorčí rady za jejich nezištnou pomoc při směrování nadace 
a zaměstnancům, kteří odvádějí svou práci na profesionální úrovni. V našem úsilí v příštím roce rozhodně nepolevíme a 
budeme i nadále pečovat o životní prostředí, udržovat a obnovovat její biodiverzitu a pomáhat se zadržováním vody v 
krajině.

RNDr. František Pelc, předseda správní rady
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
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K D O  J S M E

N A Š E  P O S L Á N Í

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 oblasti 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 nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot 
přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu 
vodního režimu 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.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody je zřízena za veřejně prospěšným účelem ochrany 
a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické 
výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje har-
monického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.
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K A N C E L Á Ř

RNDr. František Pelc 
(ředitel Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR), předseda správní rady

JUDr. Pavel Pfajfr 
(advokát),

místopředseda správní rady

Ing. Miloš Šnytr 
(bezpečnostní konzultant),

člen správní rady

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.  
(bývalý náměstek ředitele Správy 
Krkonošského národního parku), 

předseda dozorčí rady

Ing. Richard Kořán 
(člen burzy), 

člen dozorčí rady

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 
(vysokoškolský učitel), 

člen dozorčí rady

Mgr. Ondřej Petrovský 
(ředitel nadace)

Jakub Trsek  
(vedoucí kanceláře)
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O B N O V U J E M E  A 
C H R Á N Í M E  P Ř Í R O D N Í 
A  K R A J I N N É  
P R O S T Ř E D Í

V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodního režimu v krajině, obnově 
stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit, 
obnově kvalitní návštěvnické infrastruktury nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracu-
jeme s organizacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční prostředky na jednotlivé akce, 
iniciujeme nové projekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu s naším posláním. Podařilo 
se nám v posledních letech dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní a 
krajinné prostředí, a na dalších intenzivně pracujeme.

K D E  K O N K R É T N Ě 
P O M Á H Á M E ?
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Záchrana Sedmihorských mokřadů 
Projekt má za cíl vrátit cennému území jeho přirozenou přírodní funkci zadržování 
vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů 
včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého jeřába popelavého). 
Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedi-
nečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým od-
vodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodář-
skou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních příkopů 
zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka se v dohledné době přírod-
ní stav nenavrátí. V minulých letech se povedlo dojednat se všemi dotčenými 
vlastníky souhlas s realizací projektu, loni se dokončila projektová dokumentace 
a byla podána žádost o dotaci z OPŽP. Tato žádost uspěla a v letošním roce 
dojde k výběru stavební firmy, která začne na podzim se samotnými pracemi v 
území, konkrétně půjde o vybudování tůní, přerušení odvodňovacích trubek a 
zasypání melioračních příkopů. Nadace zajistila část nezbytných prostředků na 
tyto kroky a bude se podílet i na spolufinancování. Projekt realizuje pozemkový 
spolek Sedmihorské mokřady a Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Odhadovaná celková cena projektu: 2,9 mil. Kč, kde nadace zajistí 
nezbytné spolufinancování a předfinancování.

Pomůžeme navrátit mokřadu jeho přirozenou funkci.
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Obnova evropsky významné lokality
 Jizerské smrčiny

Cílem projektu je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a 
zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních 
cenných rašeliništích. Projekt, který realizuje Jizersko-ještědský hor-
ský spolek, pomáhá přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v 
samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 tisíc ge-
neticky původních sazenic stromů a díky vybudování 60 přehrážek 
se podaří obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době 
ohrožena vysycháním. V loňském roce byly vybudovány všechny 
přehrážky a vysázeno většina z plánovaných smrků, jeřábů a javorů. 
V letošním roce budou práce pokračovat tak, aby na podzim byl 
celý projekt dokončený.

Projekt celkem: 2,5 mil. Kč | Celkový příspěvek nadace: 532 364 Kč

Pomůžeme Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu.

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 
Na pozemcích 5 obcí a jedné farnosti byly vytipovány vhodné lokality, kde 
bylo vysázeno přes dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže 
posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, 
přirozenou a zdravou existenci. Lesy však potřebují naši pomoc i nadále, proto 
budeme v tomto záměru pokračovat i v roce 2021 s rekordním počtem 70 tisíc 
sazenic.

Projekt celkem: 622 125 Kč | Celkový příspěvek nadace: 493 117 Kč

Vysázeno a zajištěno před zvěří bylo 21 350 sazenic jedlí, buků a dubů.

hotový projekt
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Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní pros-
tředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpoři-
li jsme stovky menších i větších projektů částkou téměř  
25 mil. korun. V současné době se zaměřujeme na 
nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních le-
sních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. 
Bez pomoci dárců, kteří naší práci věří, bychom těchto 

cílů dosahovali jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se 
mezi ně i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, 
že Vaši důvěru nezklameme.

3463588/0300bankovní 
účet: 

nadaceivanadejmala.cz/chci-pomoci
web:

Stojí za námi 28 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných 
projektů – podpořte nás svým darem, abychom mohli i nadále 
chránit přírodu, jejíž jsme součástí.

P O D P O Ř T E  N Á S

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?

Podpora 
cílů nadace

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

posláním naší nadace.

Podpora 
konkrétního 

projektu

Můžete přispět na konkrétní pro-
jekt, který si vyberete a zvolit výši 
finančního daru. Váš příspěvek 

použijeme přímo na tento 
projekt.
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Z A C H R A Ň M E 
P O P U L A C I  T E T Ř Í V K A 
V  J I Z E R S K Ý C H  H O R Á C H

P O D R O B N É  I N F O R M A C E

Více informací o projektu naleznete na www.zachranmetetrivka.cz

V celé České republice žije tetřívek obecný už jen ve třech lokalitách v celkovém počtu kolem 440 jedinců 
a jejich stavy neustále klesají. V samotných Jizerských horách se podle posledního sčítání vyskytovalo 
pouhých 60 kohoutků a slepiček. Pokud nic neuděláme, tetřívek vyhyne. Pomozte nám s jeho záchranou.

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) má rád otevřená stanoviště, podmáčené louky nebo rašeliniště s porosty 
borovice, kleče, vrb a bříz. Celý svůj život tráví sameček na místě do 1 km od vylíhnutí, samička do cca  
5 km. V poslední době jeho populace klesla o více jak 80 %. Důvodem je intenzivní zemědělství a zarůstání 
vhodných lokalit mladým hustým porostem. Dalším problémem je zvyšující se návštěvnost hor a neukázněnost 
některých turistů, kteří narušují potřebný klid, který je pro tetřívka klíčový. Zvláště problematické je to během 
jarního toku a v průběhu přezimování, kdy jakékoliv vyrušení může vést ke zbytečnému výdeji energie a 
zvyšujícímu se riziku napadaní predátory. Těmi jsou především lišky, divoká prasata, kuny a v poslední době 
bohužel i nepůvodní psík mývalovitý. Některé nástrahy v podobě např. pletivových oplocenek pomáhají 
řešit lesníci ve spolupráci s ochranáři. Vytipovali také tzv. tetřívčí centra, což jsou plochy bezlesí a rašelinišť 
v centrálních částech hor, které byly upraveny pro život tetřívka.
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nadaceivanadejmala.cz/e-shop

Přispějte na ochranu tetřívka nákupem 
předmětů s jeho motivem

Jak konkrétně můžete pomoci?
 Č Chovejte se ohleduplně k místům, která jsou jejich domovem.

 Č  Neplašte je zbytečným pohybem mimo turistické trasy, mějte svého psa na vodítku a 

nedělejte zbytečný hluk.

 Č Přispějte finančně na jeho ochranu darem nebo nákupem předmětů s motivem tetřívka
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G R A N T O V É 
P R O G R A M Y 
N A D A C E
Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím 
i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace.

Žádosti o nadační příspěvek (grant) je možné podávat podle typu programu a to buď celoročně bez 
omezení, nebo ke konkrétnímu termínu uzávěrky. Podané žádosti hodnotí správní rada, která rozhoduje 
o přidělení a výši nadačního příspěvku. Všem žadatelům vždy sdělíme, zda jejich žádost uspěla či nikoliv. 
V případě zájmu s Vámi žádosti před podáním konzultujeme. Finanční prostředky jsou poskytovány po 
uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. V roce 2020 jsme vyplatili na nadačních příspěvcích 2 052 461 Kč  
a rozhodnuto bylo i o přidělení dalších 454 630 Kč, které budou vyplaceny v příštím období.

Finanční prostředky rozdělujeme žadatelům ve čtyřech otevřených grantových programech, jejichž po-
drobný popis je k dispozici v době vyhlášení na internetových stránkách nadace. Každý z nich je určen 
jinému typu žadatelů i projektů, proto jsou patrné významné rozdíly ve výši jednotlivých částek i v různo-
rodosti příjemců nadačních příspěvků. Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla poskytování na-
dačních příspěvků podle příslušných paragrafů občanského zákoníku.
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Z Á K L A D N Í 
G R A N T O V Ý 
P R O G R A M 

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

Žádosti v tomto grantovém programu přijímáme průběžně a ty co nestihneme projednat v daném 
roce se automaticky přesouvají do toho dalšího. Správní rada po odborném posouzení rozhodla o 
podpoře 18 projektů v celkové výši 726 120 Kč, které byly všechny vyplaceny v roce 2020.

Podporované aktivity
 Č konkrétní ochranářská opatření

 Č publikace zaměřené na přírodní prostředí

 Č  výzkumné projekty

 Č ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí

 Č  ekologická výchova a osvěta apod.

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP p.s. Expedice Svjatoj Nos 2019 10 000 Kč

Jan Šebelka Podivín, který okrášlil svět aneb Vzpomínání na Gustava 
Ginzela (německá verze) 15 000 Kč

Severočeské muzeum v Liberci p.o. Vydání Sborníku Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, 37 
(2019) 35 000 Kč

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a 
krajiny z.s.

Revitalizace cenných přírodních území v k.ú. Roztok, Žalo-
va a Únětic 20 000 Kč

Jizerské aktivity z.s. Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY (část Jizerské hory) 35 000 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Obnova NS Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky jako 
součásti příhraniční stezky Tři Iseriny – II. etapa 40 000 Kč

JULINKA z.s. Zadržujme vodu v naší krajině 30 000 Kč

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory 
p.s. Propagace ochrany netopýrů na Liberecku 2020 5 000 Kč

Viktor Kuna Dokumentární film „Jizerské hory“ 30 000 Kč

Kasanka Trust Limited
Development of an intelligence and investigations unit to 
enhance anti-poaching success in and around Kasanka 
National Park, Zambia

91 087,50 Kč

Musekese Conservation Bore hole at the Musekese APU 91 087,50 Kč

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České 
lesnické společnosti Odborné publikace pro lesnickou veřejnost 20 000 Kč

Nakladatelství Petr Polda s.r.o. Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor 15 000 Kč

Český svaz ochránců přírody Otevřený program Ochrana biodiverzity v roce 2021 100 000 Kč

Arnika - Centrum pro podporu občanů p.s. Stovka stromů pro krajinu a pro páchníka v Poodří 30 000 Kč

JULINKA z.s. Zadržujme vodu v naší krajině II 38 000 Kč

Panthera Wild Cat Conservation Zambia Support to anti-poaching operations in Central Kafue 110 945 Kč

MAS Sedlčansko o.p.s. Ořezávání hlavatých vrb 10 000 Kč

Celkem: 726 120 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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G R A N T O V Ý  P R O G R A M

V  L I B E R E C K É M  K R A J I

E K O L O G I C K É 
V Ý C H O V Y  D Ě T Í

Cílem tohoto grantového programu je podpořit především 
školy, školky a organizace pracující s mládeží z Libereckého 
kraje v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. 
Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl 
prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kla-
den na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. Žadatel může 
požádat o příspěvek 5 000 – 20 000 Kč.

Koncem roku 2019 jsme vyhlásili další kolo tohoto grantového programu a do lednové uzávěrky bylo 
podáno celkem 28 žádostí na částku 643 609 Kč. Poradní sbor je všechny zhodnotil a předložil správní 
radě své doporučení. Následně správní rada schválila k podpoře 11 žádostí v celkové výši 154 492 Kč. 
Jeden žadatel se nakonec z důvodu vládních covidových omezení rozhodl smlouvu neuzavřít a v rámci 
tohoto grantového programu tak bylo podpořeno částkou 142 292 Kč 10 projektů. Za osmnáctiletou historii 
tohoto grantového programu jsme podpořili již 231 projektů celkovou částkou 3 057 056 Kč.

Podporované aktivity
 Č realizace praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu

 Č projekty by měly klást důraz na práci v terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování 
živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy apod.) a na 
samostatnou aktivitu dětí

 Č  preferujeme vlastní projekty a nepodporujeme pouhý nákup služeb (kurzů, či hotových programů)

 Č vítáme zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost) a pro-
jekty s delší časovou návazností
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

ZŠ speciální, Frýdlant p.o. Jizerky známé i neznámé 4 000 Kč

ZŠ Křižany p.o. Přírodní památka Stříbrník 15 100 Kč

ZŠ Slovanka p.o. Stop plast 6 400 Kč

ZŠ a MŠ Zákupy p.o. Školní zahrada aneb učení nás baví 17 000 Kč

ZŠ a MŠ Okna p.o. Učíme se v terénu 15 300 Kč

MŠ Nové Město pod Smrkem p.o. Život pro motýly 11 253 Kč

ZŠ Partyzánská p.o. Invazní druhy v povodí Ploučnice 9 200 Kč

ZŠ a MŠ Bílý Potok p.o. Medonosky školní 20 000 Kč

Semínko země z.s. Náruč stromů 15 000 Kč

Hnutí DUHA Olomouc p.s. Akce pro děti a veřejnost s infostánkem Ochrana velkých 
šelem 29 039 Kč

Celkem: 142 292 Kč

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 



17

G R A N T O V Ý  P R O G R A M 
P R O  Z D R A V O U
K R A J I N U

V roce 2017 jsme vyhlásili zcela nový grantový program Pro zdravou krajinu. Ten je zaměřen na 
podporu spolufinancování projektů převážně neziskových organizací zaměřených na ochranu 
biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny.

Podporované aktivity
 Č Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního 

režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných 
záměrů podaných v rámci OPŽP ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvod-
něná část neuznatelných nákladů vztažená k předmětu ochrany přírody.

 Č  Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny 
(obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).

Výše podpory
 Č Maximální výše podpory na jeden projekt je 150 tis. Kč (v opodstatněných případech je 

možné tento limit navýšit). V případě projektů dotovaných z OPŽP se limit zároveň vztahuje 

na max. 50 % vyčísleného spolufinancování (vlastního podílu žadatele) a případně řádně 

odůvodněných neuznatelných nákladů přímo vztažených k předmětu ochrany přírody – tyto 

prostředky budou vypláceny až po obdržení dotace z OPŽP jako spoluúčast při každé žádos-

ti 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.

Žádosti v tomto grantovém programu přijímáme průběžně a ty co nestihneme projednat v daném roce se 
automaticky přesouvají do toho dalšího. Správní rada po odborném posouzení rozhodla o podpoře 
5 projektů celkovou částkou 269 000,- Kč, které byly všechny vyplaceny v roce 2020.
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Predmostenzis z.s. Podpora biodiverzity v PP Na Popovickém kopci a okolí 50 000 Kč

Český svaz ochránců přírody Otevřený program Ochrana biodiverzity v roce 2020 100 000 Kč

Centrum Tábor z.s. Víceúčelová malá vodní nádrž v Nové Vsi nad Popelkou 50 000 Kč

Lunaria z.s. Pro kapky 50 000 Kč

Filip Vávra Podpora zádrže vody v krajině 19 000 Kč

Celkem: 269 000 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020
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P Ř Í M Á 
P O D P O R A

M I M O  V Y H L Á Š E N É 
G R A N T O V É  P R O G R A M Y

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Jizersko-ještědský horský spolek Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské 
bučiny (4. část) 9 364 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny (2. část) 185 268 Kč

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Revitalizace Sedmihorských slatin - fáze II. - engineering a 
koordinace projektu + podání žádosti do OPŽP 218 800 Kč

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města Rychnov u Jablonce 
nad Nisou 177 738 Kč

Obec Rádlo Zvýšení stability lesních porostů obce Rádlo 64 755 Kč

Obec Bílý Kostel nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů obce Bílý Kostel nad Nisou 134 460 Kč

Město Hrádek nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města Hrádek nad Nisou 65 774 Kč

Římskokatolická farnost Nová Ves u Chrastavy Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické farnosti 
Nová Ves u Chrastavy 10 250 Kč

Obec Rynoltice Zvýšení stability lesních porostů obce Rynoltice 58 165 Kč

Celkem: 906 549 Kč

V ROCE 2020 BYLO VYPLACENO

V roce 2020 jsme pokračovali v přímé podpoře vybraných projektů, kde naše prostředky slouží 
ke spolufinancování dotací z fondů EU nebo obecních rozpočtů. Soustředíme se na přímou spo-
lupráci s organizacemi, kde máme navázanou dlouhodobou spolupráci a zaměřujeme se na 
víceleté projekty s pozitivním dopadem na přírodní prostředí. V roce 2020 jsme v souvislosti s 
realizovanými projekty poskytli 906 549 Kč. Další prostředky ve výši 454 630 Kč schválila správní 
rada a jsou určené k vyplacení v dalším období.
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s. Revitalizace mokřadů v lokalitě „U koupaliště“ v Novém 
Boru 200 000 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny 51 018 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny II 203 612 Kč

Celkem: 454 630 Kč

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ URČENÝCH K 
ROZDĚLENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Stojí za námi 28 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných 
projektů – podpořte nás svým darem, abychom mohli i nadále 
chránit přírodu, jejíž jsme součástí.

P O D P O Ř T E  N Á S

3463588/0300bankovní 
účet: nadaceivanadejmala.cz/chci-pomoci

web:
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S T U D E N T S K Ý 
G R A N T O V Ý 
P R O G R A M

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 Jizerských hor. Splnění to-
hoto požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci Agentury ochrany 
přírody a krajiny, regionálního pracoviště Liberecko. Maximální výše příspěvku činí 10 000,- Kč. 

V tomto grantovém programu přijímáme žádosti průběžně a není tedy stanovena žádná uzávěrka. 
Žádosti, které nestihneme projednat v daném roce, se automaticky přesouvají do toho dalšího. V 
roce 2020 byla podána jedna žádost na částku 8 500,- Kč, kterou správní rada schválila v plné výši.

Podporované aktivity
 Č podpora zájmu o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se k regionu a 

problematice Jizerských hor

 Č posílení zájmu o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí

 Č  přispění ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce

 Č  umožnění adekvátního zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška atd.)
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Šimon Suchopárek Vyhodnocení početnosti a biotopových preferencí skoka-
na štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách 8 500 Kč

Celkem: 8 500 Kč

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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P O D P O R U J Í  N Á S
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 i jednotlivci vložili. Společně tak systematicky chráníme a obnovujeme přírodní a 
krajinné prostředí České republiky. Díky výnosům z nadačního jmění, ze kterých zajišťujeme provoz naší 
nadace, putují veškeré prostředky našich dárců a sponzorů na konkrétní projekty, které jsou v souladu s 
naším posláním.

Jméno: Částka:

Nadace rozvoje občanské společnosti 305 475 Kč

Dary od fyzických osob 111 723 Kč

Michal Jirák 100 000 Kč

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o. 58 583 Kč

ČEPS, a.s. 50 000 Kč

Liberecký kraj 50 000 Kč

Nadace ČEZ 50 000 Kč

Petr Chrpa 50 000 Kč

Sea Clean M.B., s.r.o. 50 000 Kč

UNILES, a.s. 45 000 Kč

Severočeská vodárenská společnost, 
a.s. 40 000 Kč

Canon CZ, s.r.o. 37 800 Kč

Juves one, a.s. 35 000 Kč

DIAMO státní podnik 20 000 Kč

Město Hejnice 20 000 Kč

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o. 15 000 Kč

Conseq Investment Management, a.s. 15 000 Kč

Nadace Jablotron 15 000 Kč

Rodina Žákova 15 000 Kč

BOFTISK, s.r.o. 10 000 Kč

Matějovský, a. s. 10 000 Kč

Město Nové Město pod Smrkem 10 000 Kč

Severochema Liberec družstvo pro 
chemickou výrobu 8 000 Kč

Obec Bedřichov 7 500 Kč

Calculus, s.r.o. 5 000 Kč

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
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CIKAUTXO CZ, s.r.o. 5 000 Kč

CMG outdoor, s.r.o. 5 000 Kč

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000 Kč

KNAP INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. 5 000 Kč

LUCID, spol. s r. o. 5 000 Kč

Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o. 5 000 Kč

Město Desná 5 000 Kč

NORDservis, s.r.o. 5 000 Kč

Obec Janov nad Nisou 5 000 Kč

Obec Josefův Důl 5 000 Kč

Obec Stráž nad Nisou 5 000 Kč

ROVER, s. r. o. 5 000 Kč

Okna Tanvald, s.r.o. 4 000 Kč

ARDA, spol. s r.o. 3 000 Kč

Město Raspenava 3 000 Kč

Město Tanvald 3 000 Kč

Nový Web, s.r.o. 3 000 Kč

Obec Albrechtice v Jizerských horách 3 000 Kč

Obec Kunratice 3 000 Kč

Obec Mníšek 3 000 Kč

REKUPER SYCHROV, s.r.o. 3 000 Kč

SZP Sychrov, a.s. 3 000 Kč

Město Lučany nad Nisou 2 000 Kč

Město Smržovka 1 000 Kč

Celkem: 1 228 081 Kč



25

Z A O S T Ř E N O  N A  J I Z E R K Y

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky pořádáme již od roku 2011. Za tu dobu poslali fotografové 
přes 2 000 snímků a vydáno bylo 13,5 tisíce 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 
přihlášených snímků provádí odborná porota a jednu fotografii vybírá i široká veřejnost prostřednictvím 
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 208 snímků od 52 autorů, porota vybrala nejlepší 
fotografie na putovní výstavu a z nich pak 13 oceněných, ze kterých jsme sestavili benefiční kalendář 
Zaostřeno na Jizerky 2021. Fotografická soutěž si již našla své místo jak mezi fotografy, tak i širokou veřejností 
a věříme v její další úspěšný rozvoj.

Václav Lábus  
Buková pochodeň

Daniel Cervan 
Poustevníkův kámen

Jiří Fejkl 
Malý strážce Jizerských hor 
s velkým srdcem
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Kalendáře ve formátu A2 je možné každým rokem 
objednávat za cenu 300 Kč prostřednictvím našich 

internetových stránek, emailem i telefonicky. Výtěžek z prodeje 
kalendářů pomohl například s výsadbami původních dřevin do Jizerských 

hor, opravou návštěvnické infrastruktury, vybudováním rybího přechodu na 
Smědé nebo záchraně rašeliniště na Nové louce. V letošním roce je výtěžek směrován na 

dokončení projektu Jizersko-ještědského horského spolku na obnovu evropsky významné lokality 
Jizerské smrčiny, jehož cílem je výsadba 14 100 sazenic geneticky původních dřevin do samého srdce 

Jizerských hor a budování 60 přehrážek v místních rašeliništích, což povede ke zpomalení povrchového 
odtoku vody. Firmám nabízíme možnost nechat si na spodní pruh kalendáře, který je viditelný po celý 
rok, natisknout vlastní logo a prezentaci své společnosti. Vydání kalendáře pro rok 2022 již připravujeme 
a věříme, že si opět najde své příznivce, kterých je každým rokem stále více. Vzhledem k tomu, že loňský 
náklad 1 800 kusů se prakticky zcela rozprodal, budeme v letošním roce počet výtisků pravděpodobně 
navyšovat. Po 11 letech  jsme se také rozhodli, že je čas mírně navýšit cenu o 50,- Kč.

Kupte si prostřednictvím našeho 
E-shopu kalendář a pomozte 
nám s ochranou přírody. 

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 

Oskenuj
mě!
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L E S A
„Jsem vděčný osudu, že mi bylo dopřáno prožívat 

proměny jizerskohorských lesů, od hlubokých 
tajemných hvozdů, přes pomalý zánik, nekonečné 

volné plochy s dalekými výhledy, po nesmělé 
zarůstávání holin až po nádherné sochy, vytvořené 

námrazou a ledem.“ 

„Viditelné škody na vrcholovém pralese Jiz-
ery. Inverzní mlhy, nasycené sírovými výpary, 

ležely jako smrtící obklad ve smrkových 
lesích. Zkáza byla čím dál děsivější.“ 

„Věnováno mým Jizerkám, jak 
jsem je poznal a jaké jsou v 

mých představách.“ 
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V roce 2018 jsme vydali knihu Siegfrieda Weisse s názvem O věčných proměnách lesa. Na 
více než 130 stranách autor představuje nejen svůj osobní pohled na Jizerské hory a odtajňuje 
příběhy, které ho k nim vážou, ale provádí čtenáře i celým obdobím posledních 50 let, kdy 
toto pohoří prošlo turbulentním vývojem a to včetně ekologické katastrofy, ze které se zotavuje 
dodnes. Na tomto pohoří, které si zažilo i velice krušné chvíle, je vidět, jak člověk může přírodě 
škodit, ale i pomáhat. Celá kniha je postavena na řadě úchvatných fotografií Siegfrieda Weisse 
s často neopakovatelnou atmosférou a poprvé se zde představují i jeho linoryty a olejomalby.

Kniha vyšla k příležitosti padesátiletého výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a 
pětadvacetileté existence Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, původně Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor. Dalším jubileem byli i  pětaosmdesátiny fotografa Siegfrieda 
Weisse. Právě on je jedním z mála tvůrců, kterým bylo dáno zachytit dramatické proměny, jimiž 
jizerskohorské lesy během půlky století prošly. Tato kniha je také jeho vyznáním lásky k horám, které 
se mu staly domovem a trvalou inspirací, díky níž vznikly nejen fotografie známé z mnoha knih, 
ale i dosud nereprodukované grafiky a obrazy. Pojďme se spolu se Siegfriedem Weissem ponořit 
do proudu času, který Jizerkám běžel rychleji než šťastnějším pohořím mimo dosah smrtících 
exhalací. V neposlední řadě budeme rádi, pokud Vás kniha inspiruje k výletu do Jizerských 
hor a dokážete si zde vychutnat jejich kouzelnou atmosféru, kterou nejlépe nasajete při pěších 
túrách třeba i po místech, která Siegfried Weiss zachytil ve své knize. Pan Roman Karpaš, který 
celou knihu připravil, zvolil plnobarevný formát B4 s tiskem na křídový papír s pevnou vazbou 
s barevným potiskem a matným laminem. Prodejní cena je 490,- Kč a 
výtěžek z jejího prodeje putuje na projekty pomáhající Jizerským horám.

Pokud si knihu zakoupíte přes náš E-shop, 
získáte ji i s vlastnoručním podpisem 
autora Siegfrieda Weisse.

Oskenuj
mě!

O  V Ě Č N Ý C H  P R O M Ě N Á C H
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I N G .

I V A N 
D E J M A L
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Ing. Ivan Dejmal se narodil 17. 10. 1946 v Trmicích u Ústí n. L. Zasadil se o položení základů 
systematické péče o životní prostředí v České republice. Účastnil se vzniku Charty 77 a začal 
pracovat v její ekologické skupině. V roce 1987 založil a později redigoval Ekologický bulletin. V 
letech 1991-1992 byl druhým polistopadovým ministrem životního prostředí a výrazně se zasloužil 
také o vznik a vládní podporu Programu obnovy venkova. Následně pracoval v Českém 
ekologickém ústavu a byl i ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Působil mimo jiné i ve 
Společnosti pro krajinu, Společnosti pro trvale udržitelný život, v Ekologické sekci Křesťanské 
akademie, ve Spolku pro obnovu venkova nebo v novém Ústavu paměti národa. Od roku 1995 
působil jako samostatný projektant se specializací na ochranu přírody a krajiny. Účastnil se na 
desítkách zakázek na územních plánech, revitalizačních projektech, pracoval jako poradce 
ministrů, expert Světové banky pro posuzování vlivů programů a projektů na životní prostředí. 
Vedle své profese byl nadále činný v mnoha nevládních neziskových organizacích a hnutích. 
Zemřel náhle v roce 2008. Ve stejném roce obdržel im memoriam Cenu Josefa Vavrouška 
udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno 
za celoživotní příkladný lidský, občanský i profesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-
ekonomického 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. 

Důležitou roli sehrál také při vzniku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, která se od roku 2017 k připomenutí jeho významu přejmenovala na 

Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody. V roce 2019 obdržel im 
memoriam cenu Fóra dárců pro osobnost nadačního sektoru za 

celoživotní dílo a osvětu v oblasti ekologických aktivit a ochrany 
životního prostředí v České republice.

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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DĚKUJEME SPOLEČNOSTEM A ORGANIZACÍM ZA

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.

Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR

Akustické a izolační stavby, s.r.o.

AMC daně-účto, s.r.o.

Antares SCO, s.r.o.

ARDA, spol. s r.o.

BARNATHERM, s.r.o.

BOFTISK, s.r.o.

Břevnovská lékárna, s.r.o.

Calculus, s.r.o.

Canon CZ, s.r.o.

CENTRUM BABYLON, a.s.

CIKAUTXO CZ, s.r.o.

CiS systems, s.r.o.

CMG outdoor, s.r.o.

COMMING, s.r.o.

Conseq Investment Management, 
a.s.

ČEPS, a.s.

Český svaz orientačních sportů

Čmelák - Společnost přátel přírody, 
z.s

DIAMO státní podnik

DIMATEX CS, spol. s r. o.

Dům přírody Českého ráje

EKONA, spol. s r.o.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, 
s.r.o.

EUROVIA CS, a.s., odštěpný záv.obl. 
Čechy

Fórum dárců

GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Glass Sphere, s.r.o.

H-INTES, s.r.o.

HSBC Continental Europe, Czech 
Republic

Informační centrum Bedřichov

Informační centrum Josefův Důl

Informační centrum Liberec

Jizerská porcelánka, s.r.o.

Jizersko-ještědský horský spolek

Juves one, a.s.

KNAP INDUSTRIETECHNIK, s.r.o.

Knihkupectví a antikvariát Fryč, s.r.o.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o.

Książnica Karkonoska, Jelenia Góra

KSM Castings CZ, a.s.

Liberecký deník

Liberecký kraj

LUCID, spol. s r. o.

Luket, s.r.o.

LUKOV Plast, spol. s r.o.

Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

Matějovský, a. s.

MCDO Hejnice

Město Desná

32

FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2020

Město Hejnice

Město Lučany nad Nisou

Město Nové Město pod Smrkem

Město Raspenava

Město Semily

Město Smržovka

Město Tanvald

Nadace ČEZ

Nadace Jablotron

Nadace Partnerství

Nadace rozvoje občanské 
společnosti

NORDservis, s.r.o.

Nový Web, s.r.o.

Obec Albrechtice v Jizerských 
horách

Obec Bedřichov

Obec Janov nad Nisou

Obec Josefův Důl

Obec Kunratice

Obec Mníšek

Obec Stráž nad Nisou

OC NISA Liberec

Okna Tanvald, s.r.o.

online24, s.r.o.

Pivovar Příchovice, s.r.o.

PLASTON Lebeda & syn, s.r.o.

REKUPER SYCHROV, s.r.o.

ROVER, s. r. o.

Sea Clean M.B., s.r.o.

Severočeská vodárenská 
společnost, a.s.

Severochema Liberec, družstvo pro 
chemickou výrobu

SILROC CZ, 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.

Technická univerzita v Liberci

Toinsta, sdružení projektantů

TRIMA, spol. s r. o.

UNILES, a.s.

Velkoplošný tisk - Josef Panožka

VGP Foundation

ZO ČSOP Bukovina

ZŠ Slovanka, p.o.

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 



Neděla Tomáš

Nouza Tomáš

Paseka Jiří

Patzelt Zdeněk

Pavlík Otto

Pelisiak Radosław

Pernicová Zuzana

Petrovská Eva

Pilař Milan

Plicka Ivan

Pokorná Tereza

Poláková Tereza

Potůček Michal

Rozkovcová Jitka
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ JEDNOTLIVCŮM, 
KTEŘÍ NADACI PODPOŘILI  FINANČNĚ, 
ODBORNĚ NEBO PŘILOŽILI  RUKU K DÍLU

Anděl Petr

Aulichová Jana

Bednářová Kateřina

Belkoská Vladislava

Bíbová Andrea

Bönisch Dieter

Čekanová Jindra

Černovská Jitka

Činovec Igor

Dejmalová Kateřina

Devátý Zdeněk

Doležalová Olga

Dostál Libor

Duda Jan

Dusík Miroslav

Gdula Jiří

Gdulová Kateřina

Grebeníček Roman

Hakr Tomáš

Hanzalík Jaroslav

Hojač Mojmír

Horáková Jana

Hrouda Štěpán

Hušek Jiří

Chrpa Petr

Jankajová Zuzana

Jansa Břetislav

Jirák Michal

Karásek Michal

Karpaš Roman

Kaššovicová  
Veronika

Komárková Anita

Korytář Jan

Manželé Křížovi 

Kupec Tomáš

Kusebauch Roland

Kvapilová Eva

Kyša Rostislav

Lábus Václav

Latináková Iva

Lauermannová 
Kateřina

Lhoták Radek

Louda David

Louda Jiří

Manželé Lukášovi 

Madejová Kamila

Mareš David

Marková Eva

Matula Kamil

Mejzrová Jana

Melichar Zdeněk

Menclová Petra

Miklica Tomáš

Molnár Josef

Moravec Jaroslav

Moudrý Horst
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Vonička Pavel

Vyčítalová Petra

Záleský Pavel

Zika Radim

Zugarová Eliška

Rodina Žákova

D Ě K U J E M E !

Rusová Radka

Růžička Štefan

Řezáč Jaroslav

Řičář Ludvík

Sedláková Libuše

Schneider Pavel

Schwarz Otakar

Smlsalová Marianna

Stříbrný Miroslav

Svatoň Ondřej

Šefl Jan

Šefraný Oto

Šiplák Petr

Šourek Petr

Štrausová Michaela

Štrupl Radek

Manželé Tomášovi 

Týl Jaroslav

Váňa Ondřej

Vaníček Pavel

Venhoda Štěpán

Vinterová Michaela

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní prostředí 
a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpořili 
jsme stovky menších i větších projektů částkou téměř  
25 mil. korun. V současné době se zaměřujeme na 
nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních 
lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. 
Bez pomoci dárců, kteří naší práci věří, bychom těchto 

cílů dosahovali jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se 
mezi ně i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, 
že Vaši důvěru nezklameme.

3463588/0300bankovní 
účet: 

nadaceivanadejmala.cz/chci-pomoci
web:

Stojí za námi 28 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných 
projektů – podpořte nás svým darem, abychom mohli i nadále 
chránit přírodu, jejíž jsme součástí.

P O D P O Ř T E  N Á S

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?

Podpora 
cílů nadace

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

posláním naší nadace.

Podpora 
konkrétního 

projektu

Můžete přispět na konkrétní pro-
jekt, který si vyberete a zvolit výši 
finančního daru. Váš příspěvek 

použijeme přímo na tento 
projekt.

Kupte si prostřednictvím našeho 
E-shopu kalendář a pomozte 
nám s ochranou přírody. 

Kupte si knihu přes náš E-shop, získáte
 ji i s vlastnoručním podpisem 
autora Siegfrieda Weisse.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
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 Občan-
ském zákoníku. 

Aktiva:
Dlouhodobý majetek

Hmotný dlouhodobý majetek 639 554,-

Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -173 759,-

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 650 781,-

Finanční dlouhodobý majetek 30 115 269,-

Krátkodobý majetek

Zásoby 340 858,- 

Pohledávky 36 303,- 

Finanční krátkodobý majetek 21 874 089,- 

Jiná aktiva 232 791,- 

Aktiva celkem: 53 715 886,-

Pasiva:
Vlastní zdroje

Vlastní jmění 45 717 679,-

Zisk minulých let 7 478 373,-

Výsledek hospodaření 347 023,-

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 138 011,- 

Jiná pasiva 34 800,- 

Pasiva celkem: 53 715 886,-

Rozvaha k 31.12.2020 (Kč)
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Náklady:
Spotřeba materiálu a energie 112 457,- 

Prodej zboží 146 816,-

Cestovné 73 985,- 

Reprezentace 90 499,- 

Ostatní služby 968 096,- 

Osobní náklady 1 118 875,- 

Ostatní náklady 65 155,- 

Odpisy a prodej dlouhodobého majetku 20 530 898,-

Náklady celkem: 23 106 781,-

Výnosy:
Tržby z prodeje služeb 87 500,-

Tržby z prodeje zboží 481 053,-

Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 2 311 472,-

Jiné ostatní výnosy 4 000,-

Tržby z prodeje cenných papírů 20 523 000,-

Přijaté příspěvky (dary) 46 780,-

Výnosy celkem: 23 453 805,-

Hospodářský výsledek roku 2020: 347 024 Kč

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 (Kč)

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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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 prostředky získanými od akciové společnosti Preci-
osa, 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. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři nadace.
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Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody (dále také 
„Nadace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v 
bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Ivana Dejmala 
pro ochranu přírody k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
URČENÁ PRO ZAKLADATELE NADACE

Výrok auditora

Výrok auditora tedy zní: „ Bez výhrad“

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro au-
dit, 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 Nadaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Dom-
níváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

Ostatní Informace 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Nadace. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvise-
jících s auditem účetní 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 
provádění auditu 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 informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení 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 při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v ob-
držených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

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

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadace povinna posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení 
Nadace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem 
účetního výkaznictví v Nadaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou 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 považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednot-
livě 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 od-
borný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (ma-
teriální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) ne-
správnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na 
účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti správní rada Nadace uvedla v příloze účetní závěrky. 
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s 
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadace nepřetržitě trvat. Jestliže 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 Nadace 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 nepřetržitě 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 správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.   

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o.
číslo oprávnění 
auditorské společnosti 499
Na Rybníčku 387/6
460 01 Liberec 3
      
 
Ing. Štěpánka Grohová
auditor číslo oprávnění 1781
     
V Liberci dne 29.června 2021
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Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní prostředí 
a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpořili 
jsme stovky menších i větších projektů částkou téměř  
25 mil. korun. V současné době se zaměřujeme na 
nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních 
lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. 
Bez pomoci dárců, kteří naší práci věří, bychom těchto 

cílů dosahovali jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se 
mezi ně i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, 
že Vaši důvěru nezklameme.

3463588/0300bankovní 
účet: 

nadaceivanadejmala.cz/chci-pomoci
web:

Stojí za námi 28 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných 
projektů – podpořte nás svým darem, abychom mohli i nadále 
chránit přírodu, jejíž jsme součástí.

P O D P O Ř T E  N Á S

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?

Podpora 
cílů nadace

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

posláním naší nadace.

Podpora 
konkrétního 

projektu

Můžete přispět na konkrétní pro-
jekt, který si vyberete a zvolit výši 
finančního daru. Váš příspěvek 

použijeme přímo na tento 
projekt.
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• Daniel Cervan

• Jiří Fejkl

• Roman Grebeníček

• Jiří Hardoš

• Zdeněk Holubec

• Helena Horáčková

• Alice Hudcová

• Michaela Jínová

• Jaroslav Kvarda

• Václav Lahovský

• Václav Lábus

• Jan Miklín

• Jaroslav Moravec

• Václav Odehnal

• Jaromír Šrejma

• Radek Štrupl

• Michaela Vinterová
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