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V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A



Už více jak 29 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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29
L E T

Rok 2021 byl pro naši nadaci ve znamení velkých projektů na zadržování vody a zvyšování biodiverzity v naší krajině. Na 
tyto cíle se zaměřujeme již delší dobu a jsou za námi vidět výsledky. I díky naší podpoře byla v minulém roce dokončena 
obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Jizersko-ještědský horský spolek zde z prostředků OPŽP i našeho 
příspěvku ve výši 613 tisíc korun vysázel 14 100 geneticky původních dřevin a vybudoval 60 přehrážek na zadržování vody 
v dříve necitlivě odvodňovaných rašeliništích. V samém srdci Jizerských hor jsou nyní lesy přirozenější, zdravější a zároveň 
se podařilo zvýšit retenci vody v místních cenných rašeliništích. 

Naše nejvyšší finanční podpora směřuje již delší dobu na rozsáhlý projekt výsadeb převážně buků, dubů a jedlí do lesů 
na Liberecku. Přes čtvrt milionu stromků tak zvýšilo za posledních 6 let druhovou i věkovou rozmanitost zdejších lesních 
porostů, což je významný vklad do jejich budoucnosti. Dřívější monokultury smrku, které se staly významnou příčinou 
jejich chřadnutí, pomáháme přeměňovat na lesy plné života a zajišťujeme tak jejich dlouhodobou stabilní, zdravou  
a perspektivní budoucnost. Za projektem stojí Jan Duda, který v lesích hospodaří nepasečným způsobem a naše nadace 
poskytla na obnovu místních lesů za přispění našich dárců již přes 3,7 milionu korun.

Ú V O D N Í  S L O V O
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Po dlouhých letech příprav se především díky hlavnímu tahounovi projektu Vojtovi Šťastnému podařilo zahájit realizaci 
záchrany Sedmihorských mokřadů. Místo, které jsem si pro jeho přírodní hodnotu kdysi oblíbil a kde se mi v minulosti 
podařilo zastavit jeho devastaci, aby nepokračovalo ničivé odvodňování další sítí drenážních trubek. Lokalita měla 
potenciál již od samého počátku, kdy krajina vzdorovala odvodňování díky silným prameništím a domov si zde nalezly 
desítky druhů vzácných ptáků. Mezi ně patří například ohrožený jeřáb popelavý, čejka chocholatá nebo kulík říční, vzácní 
chřástali kropenatí, bekasina otavní, moták pochop i slavík modráček. Mohl bych pokračovat, ale už tento výčet stojí za 
zamyšlení, že dřívější snahy o plošné odvodňování řady lokalit, napřimování toků a jejich zatrubnění není cesta správným 
směrem. Jsem rád, že se na toto již pohled veřejnosti, politiků a institucí mění, daří se na řadě míst přírodě navrátit její 
původní charakter a vdechnout místům nový život. Tůně, mokřady a rašeliniště již nejsou vnímány jako něco negativního, 
ale díky desítkám projektů se navracejí do naší krajiny. 

Pokračovali jsme však samozřejmě i v podpoře dalších desítek menších i větších projektů, které zapadají do poslání naší 
nadace, a to ať už se jedná o konkrétní ochranářská opatření, výzkumné projekty, ekologicko-vzdělávací aktivity, či 
publikační činnost. Na všechny tyto cíle jsme v roce 2021 vynaložili přes 2,5 milionu korun. To by nebylo možné bez štědré 
podpory a stále se rozšiřující sítě našich dárců, kterým patří upřímné poděkování. Vážím si jak těch velkých, kteří nás 
podporují stovkami tisíc korun, tak i drobnějších regionálních dárců, jejichž dlouhodobá podpora vytváří stabilní finanční 
základ pro naši grantovou činnost. 

Nezapomínáme ani na širokou veřejnost, které jsme představili již jedenácté vydání kalendáře Zaostřeno na Jizerky. Kalendář 
je pravidelným výstupem stejnojmenné fotografické soutěže a výtěžek z jeho prodeje putuje zpět na projekty pomáhající 
přírodě. Mám radost, že jeho obliba narůstá a z původních 800 kusů jsme se dostali ke zcela rozprodanému loňskému 
nákladu 2 000 výtisků. Budeme v tom určitě rádi pokračovat, a kromě finančního přínosu věříme, že prostřednictvím 
unikátních pohledů na krásy přírody veřejnost motivujeme i k její ochraně. Druhým na veřejnost zaměřeným projektem je 
iniciativa na záchranu tetřívka v Jizerských horách. Zatím se zaměřujeme na informační kampaň, která lidem vysvětluje, 
proč je dobré tento ohrožený druh chránit a jak mu neškodit. V příštím roce získané finanční prostředky nasměrujeme na 
konkrétní opatření, kterými této kriticky ohrožené ikoně Jizerských hor pomůžeme i napřímo. Určitě si to zaslouží. Cenou 
Ivana Dejmala jsme se Společností pro krajinu ocenili senátora a zakladatele záchranné stanice pro zvířata v Bartošovicích 
Petra Orla. A to za jeho dlouhodobou a úspěšnou činnost na projektu návratu orla skalního do České republiky. Je to 
vzorový příklad toho, že když se člověk v ochraně přírody dlouhodobě snaží, dává do toho dostatek sil a je vytrvalý, 
mohou se věci měnit výrazně k lepšímu. Děkuji všem takovýmto nadšeným a neúnavným lidem. Jsem přesvědčen, že 
společně dokážeme pomáhat přírodě nejen u nás, ale i v zahraničí.

Tím se dostávám k tomu, že i když Jizerské hory zůstávají i nadále naší srdeční záležitostí a většina námi podpořených 
projektů se odehrává v České republice, již delší dobu přispíváme také na ochranu národních parků v Africe, konkrétně 
se zaměřujeme na dvě oblasti – NP Kafue a NP Kasanka v Zambii. Podporujeme tam rozvoj ekoturismu a ochranu místních 
druhů zvířat před pytláky. Poslední covidové roky to měly zdejší parky obzvláště náročné, a tak i naše menší, ale stabilní 
podpora byla o to více důležitá.

Nesmím zapomenout poděkovat za obětavou a nezištnou činnost kolegům ze správní a dozorčí rady nebo řadě odborníků, 
kteří s námi spolupracují. Poděkování patří též usilovně pracujícím zaměstnancům nadace, kteří naše poslání posouvají 
dále. Závěrem mi už jen dovolte vyslovit mírný optimismus, že i přes všechny překážky se daří stav životního prostředí 
i za drobného přispění naší nadace zlepšovat. Před námi i celou společností stojí velké výzvy, ale jsem přesvědčen, 
že společnými kroky se je postupně podaří překonat. Věřím, že při čtení naší výroční zprávy Vám prokážeme, že naše 
počínání má smysl a že nám zachováte svou důvěru.

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. 4
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D O Z O R Č Í  R A D A

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, záchraně 
rašelinišť a mokřadů, obnově stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, 
ochraně cenných přírodních lokalit nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracujeme 
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. Zaměřujeme se na oblast Jizerských hor, 
ale naše působnost je na území celé České republiky s přesahem i do zahraničí.

K D E  K O N K R É T N Ě 
P O M Á H Á M E ?

6

ZVÝŠENÍ STABILITY LESNÍCH 
POROSTŮ NA LIBERECKU

V roce 2021 se podařilo vysadit 70 000 sazenic převážně buků, dubů a jedlí 
do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou 
součástí projektu byla i ochrana stromků před zvěří. I díky příspěvkům našich 
dárců se za posledních sedm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vy-
sázet 254 518 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 
3,7 miliónu korun. Dlouhodobě spolupracujeme s odborným lesním hospodářem 
Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich ne-
pasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých 
stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů 
dřevin, během jara byly tyto sazenice objednány a dle potřeby byly aktuálně 
vyzvedávány ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které chrání dřeviny před 
poškozením zvěří. V průběhu celého podzimu byly sazenice dle klimatických 
podmínek vysazovány a v dalších letech bude probíhat následná péče např. 
formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

Projekt celkem: 1 834 042 Kč, celkový příspěvek nadace: 1 736 820 Kč

Pomáháme zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů.

Bylo vysazeno například: 6 800 jedlí, 44 610 buků, 7 175 dubů, 5 700 lip

1

hotový projekt
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OBNOVA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY JIZERSKÉ SMRČINY

PODPORA NÁRODNÍCH PARKŮ V AFRICE

ZÁCHRANA SEDMIHORSKÝCH MOKŘADŮ
Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na 
území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického 
pohledu má lokalita význam především jako podstatná součást hnízdního areálu tetřívka 
obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků. Projekt byl realizován v 
letech 2019–2021 a byl zaměřen na zvýšení druhové i věkové rozmanitosti lesních porostů 
v samém srdci Jizerských hor a zlepšení retenční schopnosti místních rašeliništích. Počítal 
s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních 
smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně ochrany proti poškození spárkatou 
zvěří. Další část projektu se zaměřila na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním 
negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných 
přehrážek v dřívějších melioračních příkopech. Celkem bylo vybudováno 60 funkčních 
přehrážek a vysázeno 14 100 geneticky původních dřevin.

Projekt celkem: 2,6 mil Kč, celkový příspěvek nadace: 613 438 Kč

Pomohli jsme Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu.

Naše pomoc směřuje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národ-
ních parků v africké Zambii. S ohledem na potřebu adresnosti a efektivitu vynaložených 
prostředků se naše pozornost zaměřila na dva národní parky: Kasanka a Kafue. Konkrét-
ně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje 
chráněné druhy zvířat a na podporu ekoturismu. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní 
svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží. Přispíváme na základní vybavení pro 
hlídkující strážce přírody, kteří se snaží pytlačení potlačit, také jsme pomohli i s budováním 
vrtů k čerpání pitné vody nejen pro jejich potřebu. Nemusí pak jezdit dlouhé vzdálenosti k 
jejímu pravidelnému doplňování a mohou strávit více času v terénu při dohledu na vzác-
né a ohrožené druhy živočichů.

Pomáháme ochránit jedinečnou Africkou krajinu.

V posledních letech jsme i díky finančním příspěvkům od našich dárců pomohli 
se záchranou Sedmihorských mokřadů. Jedná se o cenné území, kterému se po-
dařilo vrátit jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také 
slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště 
ptáků – například ohroženého jeřába popelavého, který zde nyní dokonce po 
letech zahnízdil (stejně tak jako čejka a kulík). Díky úsilí Pozemkovému spolku 
Sedmihorské mokřady a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. se podařilo vyjednat 
s vlastníky pozemků, kterých je přes 30, souhlasy s realizací projektu či je rovnou 
odkoupit. Následně byla vypracována projektové dokumentace a podařilo se 
získat dotaci z evropských fondů.

V rámci projektu dokončeného v roce 2022 bylo vybudováno 14 tůní o rozloze 
5 956 m2, které zajistí vyšší retenční schopnosti krajiny. Ta se v posledních letech 
ukazuje jako čím dál potřebnější nejen při dlouhotrvajícím suchu, ale i během 
přívalových dešťů. Podařilo se zajistit, aby Sedmihorské mokřady byly skutečně 
hodnotné v celé své rozloze, dávaly okolní krajině vláhu a byly tak přínosem pro 
nás pro všechny. Aby se toho podařilo docílit, bylo vykopáno či přerušeno až 7 
km odvodňovacích trubek a zahrazeno 770 metrů melioračních příkopů. Bylo též 
v zemi vybudováno 680 m jílových clon, aby se docílilo lepšího zadržování vody 
v lokalitě. Díky provedeným opatřením byla navýšena retence revitalizované 
plochy asi o 26 500 m3, z toho asi 3 000 m3 v tůních a dalších prohlubních a asi 
23 500 m3 v půdě. Tůně samotné jsou mělké a vhodně tvarované, aby zapadly 
do místní krajiny. Nyní se připravuje pečlivý management celého území a jeho 
nezbytná následná údržba. V budoucnu bude doplněna i drobná návštěvnická 
infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. Celá lokalita se tak stala pestrým  
a přirozeným biotopem pro další druhy živočichů, ale zároveň zde budeme moci 
ukázat veřejnosti, proč je dobré takováto místa chránit.

Celkový rozpočet projektu činí cca 2,8 miliónů korun a větší část byla hrazena  
z dotace OPŽP, nadace zajistila nezbytné předfinancování a spolufinancování 
ve výši 368 160,- Kč.

Pomáháme navrátit mokřadu jeho přirozenou funkci.

Podařilo se vysadit 14 100 sazenic, vybudovat 60 přehrážek

Od roku 2018 podpořeno: 6 projektů částkou 534 000 Kč 

Bylo vybudováno 14 tůní, přerušeno až 7 km odvodňovacích 
trubek a zahrazeno 770 metrů melioračních příkopů  

3

4

2

hotový projekt
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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 28 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 29 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

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.

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?
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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

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.

P O D R O B N É  I N F O R M A C E
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 napadání 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. Oplocenky se označují tak, aby byly pro 
tetřívka viditelné.

12

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 2021 jsme rozdělili nadační příspěvky v celkové výši 2 477 793 Kč.

Finanční prostředky rozdělujeme žadatelům ve čtyřech otevřených grantových programech, jejichž podrob-
ný 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 různorodosti pří-
jemců nadačních příspěvků. Nadace dodržela pravidla poskytování nadačních příspěvků podle příslušných 
paragrafů občanského zákoníku i vlastních pravidel.

14
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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 12 projektů v celkové výši 407 422 Kč.

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.

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021

16

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Severočeské muzeum v Liberci p.o. Vydání Sborníku Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, 38 
(2020) 40 000 Kč

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

Jizersko-ještědský horský spolek Údržba návštěvnické infrastruktury v CHKO Jizerské hory 40 000 Kč

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory 
p.s. Propagace ochrany netopýrů na Liberecku 2021 5 000 Kč

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a 
krajiny

Revitalizace cenných přírodních území v k.ú. Roztok, Žalo-
va a Únětic – fáze Řivnáč 2021 20 000 Kč

Kasanka Trust Limited Podpora boje proti pytláctví v národním parku Kasanka v 
Zambii 79 953 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Kniha Tichými stezkami z Jizerských hor k Ralsku po 
stopách Rudolfa Kauschky 15 000 Kč

ZAzemí z.s. Svobodu lesu 25 000 Kč

POETREE s.r.o. Stabilizace a ošetření památného stromu „Lípa srdčitá na 
Smržovce“ 20 000 Kč

Musekese Conservation Enhancing water facilities across the overal Musekese 
Conservation Project 77 469 Kč

Nakladatelství Petr Polda s.r.o. Putování Zlatou stezkou Českého ráje 10 000 Kč

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. Podpora pěvců v Jizerských horách a jejich okolí 40 000 Kč

Celkem: 407 422 Kč



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 stu-
dentů vysokých a středních škol, které svým zaměřením mají vazbu na ochranu a obnovu hod-
not přírodního a krajinného prostředí Jizerských hor. Splnění tohoto 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 2021 nebyla podána žádná žádost o grant.

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.)

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 kladen 
na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. Žadatel může 
požádat o příspěvek 5 000 – 20 000 Kč.

Koncem roku 2020 jsme vyhlásili další kolo tohoto grantového programu a do lednové uzávěrky bylo 
podáno celkem 27 žádostí na částku 418 519 Kč. Poradní sbor je všechny zhodnotil a předložil správní 
radě své doporučení. Následně správní rada schválila k podpoře 16 žádostí v celkové výši 136 602 Kč. Za 
devatenáctiletou historii tohoto grantového programu jsme podpořili již 247 projektů celkovou částkou 
3 113 572 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

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Středisko ekologické výchovy Český Ráj z.s. Hrátky se zvířátky 10 000 Kč

ZŠ Dubá p.o. Jarní tah žab 5 000 Kč

ZŠ Křižany p.o. Přírodní památka Stříbrník – naučná stezka 10 000 Kč

ZŠ Mozartova p.o. Práce žáků s mikroskopem při pozorování přírody 10 000 Kč

SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant p.o. Výsadba naučného ovocného sadu 10 000 Kč

SRPŠ při ZŠ Liberec, Lesní z.s. Učíme venku 7 000 Kč

ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 p.o. Zlepšení podmínek na školní lesní zahradě 5 000 Kč

ZŠ Slovanka p.o. Třídíme dál 9 142 Kč

ZŠ Turnov p.o. Voda je život 10 000 Kč

ZŠ U Soudu p.o. Proměny přírody ve čtyřech ročních obdobích 9 000 Kč

ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem p.o. Živý kout 8 500 Kč

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí p.o. Živá zahrada 10 000 Kč

ZŠ a MŠ Okna p.o. Učíme se v terénu II 7 960 Kč

Dům dětí a mládeže DRAK p.o. EKO kroužek 10 000 Kč

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. Programy v přírodě hrou se Čmelákem 10 000 Kč

ZŠ Kokonín p.o. Učíme se chránit Jizerské hory a jeho živočišné obyvatele 5 000 Kč

Celkem: 136 602 Kč

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021
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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 kra-
jiny (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 

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.

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  
1 projektu částkou 75 000 Kč, který bude vyplacen v dalším období.

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Obec Vohančice Protierozní opatření v tratích Haltýře a Skalka 75 000 Kč

Celkem: 75 000 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ URČENÝCH K 
ROZDĚLENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ
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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 Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny (3. část) 51 018 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny II (1. část) 203 612 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny II (2. část) 51 074 Kč

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města Rychnov u Jablonce 
nad Nisou 440 900 Kč

Obec Rádlo Zvýšení stability lesních porostů obce Rádlo 177 320 Kč

Obec Jeřmanice Zvýšení stability lesních porostů obce Jeřmanice 15 200 Kč

Obec Dlouhý Most Zvýšení stability lesních porostů obce Dlouhý Most 58 900 Kč

Obec Šimonovice Zvýšení stability lesních porostů obce Šimonovice 95 700 Kč

Obec Kryštofovo Údolí Zvýšení stability lesních porostů obce Kryštofovo Údolí 34 700 Kč

Obec Bílý Kostel nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů obce Bílý Kostel nad Nisou 140 275 Kč

Město Hrádek nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města Hrádek nad Nisou 211 300 Kč

Obec Chotyně Zvýšení stability lesních porostů obce Chotyně 23 100 Kč

Obec Rynoltice Zvýšení stability lesních porostů obce Rynoltice 255 120 Kč

Římskokatolická farnost Chrastava Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické farnosti 
Chrastava 20 600 Kč

Římskokatolická farnost Nová Ves u Chrastavy Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické farnosti 
Nová Ves u Chrastavy 20 600 Kč

Jan Konrád Zvýšení stability lesních porostů v lokalitě Vrát 134 350 Kč

Celkem: 1 933 769 Kč

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021

V roce 2021 jsme pokračovali v přímé podpoře vybraných projektů, kde naše prostředky slouží 
ke spolufinancování dotací z fondů EU nebo převážně obecních rozpočtů. Soustředíme se na 
přímou spolupráci s organizacemi, kde máme navázanou dlouhodobou spolupráci a zaměřu-
jeme se na víceleté projekty s pozitivním dopadem na přírodní prostředí. V roce 2021 jsme v 
souvislosti s realizovanými projekty vyplatili 1 933 769 Kč. Další prostředky ve výši 200 000 Kč 
schválila správní rada v předchozím období a jsou určené k vyplacení v budoucnu.

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

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

Celkem: 200 000 Kč

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ URČENÝCH K 
ROZDĚLENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

23 24



25

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 a věříme, že ji nezklameme. Společně tak systematicky chráníme 
a obnovujeme přírodní a krajinné prostředí České republiky. Díky výnosům z nadačního jmění, z jejichž 
části zajišťujeme provoz naší nadace, putují veškeré prostředky našich dárců a sponzorů na konkrétní 
projekty, které jsou v souladu s naším posláním.

Jméno: Částka:

VGP Foundation 921 611 Kč

Nadace Partnerství 533 237 Kč

HSBC Continental Europe, Czech 
Republic 100 000 Kč

UNILES, a.s. 100 000 Kč

Dary od fyzických osob 83 771 Kč

ČEPS, a.s. 50 000 Kč

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o. 50 000 Kč

Liberecký kraj 50 000 Kč

Nadace ČEZ 50 000 Kč

DIAMO státní podnik 50 000 Kč

Canon CZ, s.r.o. 30 055 Kč

Juves one, a.s. 30 000 Kč

Severočeská vodárenská společnost, 
a.s. 20 000 Kč

Conseq Investment Management, a.s. 15 000 Kč

Rodina Žákova 15 000 Kč

Český svaz orientačních sportů 13 418 Kč

CIKAUTXO CZ, s.r.o. 10 000 Kč

Matějovský, a. s. 10 000 Kč

Město Desná 10 000 Kč

Město Nové Město pod Smrkem 10 000 Kč

Obec Stráž nad Nisou 10 000 Kč

Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000 Kč

TRIMA, spol. s r. o. 10 000 Kč

BOFTISK, s.r.o. 10 000 Kč

Severochema Liberec, družstvo pro 
chemickou výrobu 8 000 Kč

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
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Obec Bedřichov 7 500 Kč

CiS systems, s.r.o. 5 000 Kč

CUBE CZ, s.r.o. 5 000 Kč

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000 Kč

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

LUKOV Plast, spol. s r.o. 5 000 Kč

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

Město Lučany nad Nisou 5 000 Kč

Nový Web, s.r.o. 5 000 Kč

Obec Janov nad Nisou 5 000 Kč

ROVER, s. r. o. 5 000 Kč

NORDservis, s.r.o. 5 000 Kč

Akustické a izolační stavby, s.r.o. 5 000 Kč

LIGRANIT, a.s. 5 000 Kč

Okna Tanvald, s.r.o. 3 500 Kč

ARDA, spol. s r.o. 3 000 Kč

Calculus, s.r.o. 3 000 Kč

CMG outdoor, s.r.o. 3 000 Kč

Město Raspenava 3 000 Kč

Město Tanvald 3 000 Kč

Obec Albrechtice v Jizerských horách 3 000 Kč

REKUPER SYCHROV, s.r.o. 3 000 Kč

SZP Sychrov, a.s. 3 000 Kč

AMSU, s.r.o. 2 000 Kč

Fehrer Bohemia, s.r.o. 2 000 Kč

Obec Kunratice 1 500 Kč

Město Smržovka 1 000 Kč

Celkem: 2 306 592 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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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 
téměř 2 200 snímků a vydáno bylo 15,5 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, který každým 
rokem vzniká 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 153 snímků od 44 autorů, porota vybrala nejlepší 
fotografie na putovní výstavu a z nich pak 13 oceněných, ze kterých jsme sestavili benefiční kalendář 
Zaostřeno na Jizerky 2022. Fotografická soutěž si již našla své místo jak mezi fotografy, tak i širokou veřejností 
a plánujeme v ní pokračovat i do budoucna.

Jana Křížková 
Z Hemmrichu k Šolcovu 
rybníku

Daniel Cervan  
Jizera

Miroslav Stříbrný 
Salamandra salamandra
 na Viniční
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Kalendáře ve formátu A2 je možné 
každým rokem objednávat za cenu  

350 Kč prostřednictvím našich internetových 
stránek, emailem i telefonicky. Výtěžek z 

prodeje  kalendářů  pomohl  například  se  zadržováním 
vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, 

výsadbou tisíců původních a druhově rozmanitých sazenic stromků či 
rybím přechodem na toku Smědé. 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 2023 připravujeme na září a 

věříme, že si opět najde své příznivce, kterých je každým rokem stále více. Vzhledem k tomu, že loňský 
náklad 2 000 kusů se zcela rozprodal, budeme v letošním roce počet výtisků pravděpodobně navyšovat. 

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

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 

Oskenuj
mě!
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C E N A
I V A N A  D E J M A L A 
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V roce 2017 jsme se po změně názvu připojili k tradiční akci Společnosti pro krajinu, která každé dva roky 
uděluje cenu Ivana Dejmala jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný počin související s ochranou 
přírody. Loňským laureátem se stal senátor Petr Orel, který vede záchranou stanici v Bartošovicích a stojí 
za projektem návratu orla skalního do ČR. Krom samotného předání ceny vysadil oceněný Petr Orel 
javor, ke kterému byla umístěna pamětní deska. Obojí bude tuto akci důstojně připomínat.

Petr Orel 
Laureátem Ceny Ivana Dejmala v roce 2021 se 
stal senátor Petr Orel, který vede od roku 1992 
nejstarší záchrannou stanici ve střední Evropě v 
Bartošovicích. Od té doby jí prošly tisíce zvířat, 
kterým pomohla a naprostou většinu navrátila 
zpět do přírody. Mezi jeho další aktivity patří 
aktivní přístup k ochraně vzácných druhů 
dravců a sov. V tomto smyslu je jeho životním 
projektem návrat orla skalního do České 
republiky. S myšlenkami na repatriaci tohoto 
majestátního dravce do české přírody, který v 
našich pohraničních horách hnízdil ještě na přelomu 
19. a 20. století, se zabýval od 90-tých let minulého století. 
Repatriační projekt pro tento druh byl postaven na získávání 
druhých, slabších mláďat z populace orlů skalních na Slovensku, 
která v rámci geneticky zakódovanému kainismu jsou ve většině případů odsouzena k smrti. 
Petru Orlovi se podařilo přesvědčit slovenskou státní ochranu přírody o smysluplnosti tohoto 
projektu, překonal velké byrokratické i administrativní problémy a zajistil financování projektu. 
V současnosti můžeme konstatovat, že na Moravě je díky tomuto úsilí opětovně funkční základ 
populace orla skalního. Za projektem je nadšení pro tuto práci a tisíce odpracovaných hodin 
poměrně malého realizačního týmu.

„Pan Orel měl myšlenku na záchranu ptačího druhu, který byl u nás vyhuben, již nehnízdil, a 
podařilo se mu ji přes všechny překážky dotáhnout do konce. Díky němu se orel skalní vrátil do 
naší volné přírody. Začínal prakticky od nuly, ale nikdy to nevzdal. Jeho práci obdivuji a přeji si, 
aby takovýchto nadšených osobností bylo u nás co nejvíce,“ František Pelc.



31

I N G .

I V A N 
D E J M A L

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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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.
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DĚKUJEME SPOLEČNOSTEM A ORGANIZACÍM ZA

Agentura KPR, s.r.o.

Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR

Akustické a izolační stavby, s.r.o.

AMSU, 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.

Conseq Investment Management, 
a.s.

CUBE CZ, s.r.o.

ČEPS, a.s.

Český svaz orientačních sportů

Čmelák - Společnost přátel přírody, 
z.s

DAP-Liberec, a.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.

Fehrer Bohemia, s.r.o.

Fórum dárců

Glass Sphere, 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

Liberecký deník

Liberecký kraj

LIGRANIT, a.s.

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

Město Lučany nad Nisou
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FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2021

Město Nové Město pod Smrkem

Město Raspenava

Město Smržovka

Město Tanvald

Nadace ČEZ

Nadace Partnerství

NORDservis, s.r.o.

Nový Web, s.r.o.

Obec Albrechtice v Jizerských 
horách

Obec Bedřichov

Obec Janov nad Nisou

Obec Kunratice

Obec Stráž nad Nisou

OC NISA Liberec

Okna Tanvald, s.r.o.

online24, s.r.o.

Pivovar Příchovice, s.r.o.

Prádelna Koudelka a syn, s.r.o.

REKUPER SYCHROV, s.r.o.

ROVER, s. r. o.

Severočeská vodárenská 
společnost, a.s.

Severochema Liberec, družstvo pro 
chemickou výrobu

SILROC CZ, a.s.

Spectrum Franěk, s.r.o.

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.

Technická univerzita Liberec 

Toinsta, sdružení projektantů

TRIMA, spol. s r. o.

UNILES, a.s.

Velkoplošný tisk - Josef Panožka

VGP Foundation

Wander Book, s.r.o.

ZO ČSOP Bukovina

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 



Nevlida Miroslav

Nouza Tomáš

Orel Petr

Orlová Marcela

Papoušek David

Paseka Jiří

Patzelt Zdeněk

Pavlík Otto

Petráková Alžběta

Petrovská Eva

Pilař Jakub
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ JEDNOTLIVCŮM, 
KTEŘÍ NADACI PODPOŘILI  FINANČNĚ, 
ODBORNĚ NEBO PŘILOŽILI  RUKU K DÍLU

Bednářová Kateřina

Belkoská Vladislava

Bönisch Dieter

Brož Stanislav

Cendra Zdeněk

Cervan Daniel

Čekanová Jindra

Činovec Igor

Dušek Martin

Dejmalová Kateřina

Dostál Libor

Drábek  Daniel

Drobný Jan

Duda Jan

Effenberger Jiří

Gdula Jiří

Hakr Tomáš

Hanzalík Jaroslav

Horáková Jana

Hrouda Štěpán

Hušek Jiří

Chrpa Petr

Jankajová Helena

Janovský Miloslav

Jansa Břetislav

Karásek Michal

Karpaš Roman

Korytář Jan

Křížková Jana

Kubánek Jiří

Lábus Václav

Lhoták Radek

Louda Jiří

manželé Lukášovi

Madejová Kamila

Mazánková Šárka

Mejzrová Jana

Melichar Zdeněk

Menclová Petra

Miklica Tomáš

Miklín Jan

Mitáčková Ivana

Moravec Jaroslav

Nebeský Jaroslav
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manželé Vohlídalovi

Vondrušková Lada

Vonička Pavel

Vyčítalová Petra

Záleský Pavel

rodina Žákova 

D Ě K U J E M E !

Plicka Ivan

Pokorná Tereza

Poláková Tereza

Potůček Michal

Řezáč Jaroslav

Řičář Ludvík

Schneider Pavel

Schwarz Otakar

Smeták Milan

Smlsalová Marianna

Stráníková Petra

Stříbrný Miroslav

Svatoň Ondřej

Šefl Jan

Šiplák Petr

Šourek Petr

Špetlík Václav

Šťastný Vojtěch

Štrupl Radek

manželé Tomášovi

Trsková Zuzana

Týl Jaroslav

Valenta Lukáš

Vaníček Pavel

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 



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 28 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 29 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

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.

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?

3837
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
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 1 471 937,-

Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku     -199 465,-

Finanční dlouhodobý majetek 30 115 268,-

Krátkodobý majetek

Zásoby 293 459,-

Pohledávky 308 275,- 

Finanční krátkodobý majetek 21 471 705,

Jiná aktiva   240 583,- 

Aktiva celkem: 53 701 762,-

Pasiva:
Vlastní zdroje

Vlastní jmění 45 689 703,-

Zisk minulých let 7 471 124,-

Výsledek hospodaření 321 319,-

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 174 224,-

Jiná pasiva 45 392,- 

Pasiva celkem: 53 701 762,-

Rozvaha k 31.12.2021 (Kč)
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Náklady:
Spotřeba materiálu a energie 105 803,-

Prodej zboží 165 287,-

Cestovné 69 411,- 

Reprezentace 139 814,- 

Ostatní služby 572 250,- 

Osobní náklady 1 351 784,-

Ostatní náklady 148 462,-

Odpisy a prodej dlouhodobého majetku 25 706,-

Náklady celkem: 2 578 517,-

Výnosy:
Tržby z prodeje služeb 77 500,-

Tržby z prodeje zboží 595 735,-

Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 2 196 546,-

Přijaté příspěvky (dary) 30 055,-

Výnosy celkem: 2 899 836,-

Hospodářský výsledek roku 2021: 321 319 Kč

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021 (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 prostřed-
ky převedenými Ministerstvem financí České republiky a prostředky 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. 

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 31.12.2021, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31.12.2021 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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Výrok auditora
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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za 
rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

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 Nadaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme 
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 souvisejících 
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 
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obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost správní rady 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, 
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 
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 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 (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší 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.

• 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.
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• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v 
této souvislosti správní rada Nadace uvedla v příloze účetní závěrky.

• 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 12. července 2022
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