VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za rok 2017
Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země.
Vracíme život do míst, která utvářejí naši národní identitu.
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Czech National Trust v roce 2017

SLOVO ÚVODEM
Rok 2017 byl pro Czech National Trust významný a velmi úspěšný.
CNT se postupně mění z malé organizace, která původně byla soustředěná na jeden pilotní projekt, v
mnohem větší jednotku, která se v současné době věnuje deseti projektům v Čechách a třem projektům na Moravě. Celou řadu dalších projektů CNT již podporuje nebo uvažuje o jejich podpoře
prostřednictvím svého nového webového portálu.
Z uvedeného vzplývá, že se profilují dvě skupiny, které pracují relativně samostatně, což by mělo v
budoucnu pokračovat. Při práci na jednotlivých projektech se profilují i funkce organizace, ukazuje
se například, že jednou z důležitých činností je nejen podporovat projekty finančně nebo pracovními
aktivitami, ale také pomáhat prostřednictvím vyjednávání a zprostředkování kontaktů a aktivit.
CNT rovněž navazuje zahraniční kontaky a hledá cesty pro mezinárodní spolupráci a podporu.
Práci v zahraničí se nám daří celoročně rozvíjet díky aktivitám naší sesterské organizace Czech
National Trust Abroad se sídlem v Londýně, jejímž cílem je podpora, fundraising a propagace CNT i českého kulturního dědictví v zahraničí. Důkazem úspěchu našich snah je
získání přízně významných sponzorů, kteří nám umožňují realizovat naše projekty.
Pokračovala a rozšířila se naše charitativní činnost v podobě pořádání veřejných sbírek, jejichž prostřednictvím dlouhodobě podporujeme projekty obnovy historických památek. Aktivní práce s dobrovolníky v tomto roce vstoupila do další fáze. Pokračujeme v intenzivní
práci na obnově historického parku ve Zdislavicích.
Rok 2017 byl důkazem toho, že kulturní dědictví je velmi významným a atraktivním tématem pro velkou skupinu lidí všech věkových kategorií, kteří se naším prostřednictvím
mohou vlastními silami zapojit do jeho obnovy. Nesmírně nás těší, že naše projekty oslovují
veřejnost a zvyšují zájem o historické dědictví České republiky doslova po celém světě.
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CZECH NATIONAL TRUST - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
•

Registrovaný název společnosti je Czech National Trust, o.p.s.

•

Sídlo společnosti: Mlýnská brána, Sněmovní náměstí 2/4, 767 01 Kroměříž

•

Czech National Trust je obecně prospěšná společnost, zapsaná v obchodním rejstříku dne
10.10.2013 pod zn. O 641 u Krajského soudu v Brně, IČ: 02180481

ČLENSTVÍ CNT V ODBORNÝCH ASOCIACÍCH
Od r. 2015 je Czech National Trust plným členem zastřešující mezinárodní organizace národních
trustů - International National Trusts Organisation – INTO.
CNT je členem mezinárodní sítě organizací zabývajících se ochranou volné krajiny International
Land Conservation Network.

CZECH NATIONAL TRUST ABROAD - CNTA
CNTA je nezávislá charitativní organizace, registrovaná v Anglii a Walesu pod č. 1162843.
Cíle:
•

vyhledávat a rozvíjet nové zdroje financování a podpory pro CNT

•

propojovat organizace a jednotlivce s podobnými zájmy a cíli jako CNT

•

rozvíjet vztahy s veřejností a mezinárodní povědomí o CNT

•

zajišťovat a zprostředkovávat vzdělávací, školicí a společenské akce pro CNT

•

podporovat CNT v jejich zájmech a cílech

Patroni a poradci CNTA: Baroness Kay Andrews, Irena Žantovská-Murray, Alistair Laing, Richard
Bassett, José Hlavnička, Greg Hands MP
Trustees: Dr Irena Edwards – předsedkyně, Catherine A. Leonard, Michael de Val
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Orgány společnosti
SPRÁVNÍ RADA OD 1.1. 2017 - 17.5.2017
Irena Edwards

předsedkyně

irenaedwards@gmail.com

Zdeněk Lukeš

člen

zl@zdeneklukes.eu

Richard Podstatzký

člen

podstatzky@litencice.cz

Martin Krčma

člen

martin.krcma@czechnationaltrust.org

Ondřej Zatloukal

člen

zatloukalo@olmuart.cz

Ondřej Daněk

člen

zamek@zameknm.cz

Martina Indrová

členka

indrova.martina@npu.cz

Daniel Špička

člen

spicka@hs-architekti.cz

Eva Žallmannová

členka

eva.zallmannova@czechnationaltrust.org

Stránka 3,

Výroční zpráva Czech National Trust o.p.s.
2017

SPRÁVNÍ RADA OD 17.5./2017
Irena Edwards

předsedkyně

irenaedwards@gmail.com

Richard Podstatzký

člen

podstatzky@litencice.cz

Martin Krčma

člen

martin.krcma@czechnationaltrust.org

Ondřej Zatloukal

člen

zatloukalo@olmuart.cz

Ondřej Daněk

člen

zamek@zameknm.cz

Eva Žallmannová

členka

eva.zallmannova@czechnationaltrust.org

Kateřina Samojská

členka

samojska.katerina@npu.cz

Zdeněk Lukeš

člen

zl@zdeneklukes.eu

Daniel Špička

člen

spicka@hs-architekti.cz

DOZORČÍ RADA OD 1.1. – 17.10. /2017
Magdalena Souček

členka

Magdalena.Soucek@cz.ey.com

Pavel Fára

člen

pavel.fara@deltalegal.cz

DOZORČÍ RADA OD 17.10. 2017
Magdalena Souček

členka

Magdalena.Soucek@cz.ey.com

Pavel Fára

člen

pavel.fara@deltalegal.cz

Tomáš Porupka

člen

tomas.porupka@kkcg.com
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STATUTÁRNÍ ORGÁN
Kateřina Samojská

ředitelka 1.1.2017-17.5.2017 katerina.samojska@czechnationaltrust.o
rg

Eva Hejdová

ředitelka od 1.10.2016

ODBORNÍ PORADCI
Meda Mládková
Taťána Le Moigne
Irena Žantovská-Murray
Oliver Maurice
Václav Girsa
Jiří Patočka
Jaroslav Svěcený
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Činnost v roce 2017
DOBROVOLNICTVÍ
CNT organizuje aktivní zapojení dobrovolníků do projektů záchrany a obnovy kulturního dědictví.
V roce 2017 jsme opětovně rozvinuli dlouhodobý projekt mezinárodních dobrovolnických pobytů
Working Holidays, kterých se zúčastnilo celkem 10 dobrovolníků z Velké Británie a Irska. Společně s
s pražskými dobrovolníky pracovali v týdnu od 20. do 27. srpna ve Strahovském lesoparku, kde nejen

vyčistili perfektně poustevny a okolní stráně, ale také rozšířili cestičky, a navíc objevili kamenná sedátka
vytesaná do pískovcových kamenů, o nichž nikdo netušil, že existují! Dopisy účastníků svědčí o tom, že
byli nadšení Prahou a doprovodným programem, který pro ně CNT připravilo.

Údržba parku ve Zdislavicích V sezóně nám opět významně pomohl skvělý terénní mulčovací
traktor Starjet Goliath, sponzorsky zapůjčený firmou SECO z Jičína. Díky této pravidelné údržbě už
se začínají přirozeně obnovovat travní porosty, potlačuje se růst náletových dřevin a prosvětlují se
podrosty pod stromy. Obrovsky nám také pomáhají dobrovolníci - zorganizovali jsme několik brigád
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s dobrovolníky z řad místních příznivců CNT, studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a
skvělé mezinárodní party z pražské pobočky ebay. Postupně se tak propracováváme i k obtížně přístupným dolním partiím původní okrasné zahrady.
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CHARITATIVNÍ ČINNOST A VEŘEJNÉ SBÍRKY
V roce 2015 CNT zahájil dvě veřejné sbírky na podporu obnovy historických objektů, prostředky jsou
shromažďovány na speciálních transparentních účtech. Dárci mohou přispívat bezhotovostním vkladem na účet nebo hotovostí do sbírkových pokladniček.
Rekonstrukce čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži
•

Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, č.j. KUSP 32653/2015

•

Datum zahájení 27.05.2015

•

Č. zvláštního účtu: 270472892/0300

•

Cílová částka: 700 000 Kč

•

Čistý výtěžek ke dni 31.12.2017: 29.451,87 Kč

Obnova hrobky a kaple, vybudování památníku spisovatelky M.E.Eschenbach ve Zdislavicích
•

Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 44218/2015

•

Datum zahájení 16.07.2015

•

Č. zvláštního účtu: 270781337/0300

•

Cílová částka: nestanovena

•

Čistý výtěžek k 31.12.2017: 47.451,65Kč

Záchrana vzácných rukopisů v Kroměřížském hudebním archivu
•

Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 44218/2015

•

Datum zahájení 18.05.2016

•

Č. zvláštního účtu: 274955736/0300

•

Cílová částka: 100.000 Kč

•

Čistý výtěžek k 31.12.2017: 10.612,62 Kč
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HMOTNÁ PODPORA A GRANTY, VĚCNÉ DARY
Úspěšná fundrisingová akce na Rakouském velvyslanectví (květen) Rakouský velvyslanec v
České republice Dr. Grubmayr hostil ve své nádherné rezidenci večer na podporu CNT a našeho
projektu: hrobky a kaple moravsko-rakouské spisovatelky a filantropky Marie Ebnerové z Eschenbachu. Přes devadesát návštěvníků - patroni, dárci i dobrovolníci nám přišli popřát úspěch. Mezi
hosty byli velvyslankyně Velké Británie Jan Thomson, Catherine Leonard z INTO, Eda Kučera z
Avastu, Magda Souček z E&Y, Milan Šimonovský ze Sigmy, Petr Palička z Penta Investment i zástupci Zlínského kraje. Výsledek v hodnotě okolo 400 000 Kč zahrnoval hotovost, finance na projekty i různé druhy pomoci. Skvělý večer byl organizován s podporou londýnské organizace CNTA
(Czech National Trust Abroad). Vřelé díky všem našim dárcům!

,,JustGiving” kampaň na podporu návštěvnického centra ve Zdislavicích a partnerství
s fakultou architektury ČVUT v Praze CNTA zorganizovala úspěšnou fundrisingovou kampaň na přestavbu skleníku z počátku 19. století nacházejícím se na pozemku našeho pilotu na malé
návštěvnické centrum. Získali jsme zhruba polovinu potřených peněz a doufáme, že zbytek se vybere již v místě. Architektonický projekt rekonstrukce, který by měl být vypracován jako závěrečná
práce skupiny studentů z pražské architektůry, se stane součástí již existujícího návrhu rekultivace
dvou hektarů původního anglického parku okolo hrobky.
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ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH
• CNT byl zastoupen na mezinárodním kongresu na Bali (září). Irena Edwards a ředitelka
Eva Heyd se zúčastnily kongresu Mezinárodní organizace národních trustů INTO na Bali
organizované Indonéskou vládou na Bali. CNT tu byl poprvé jako plnohodnotný člen
INTO. 110 účastníků z 50 zemí si vyměňovali zkušenosti v obstech kulturního dědictví,
obchodního plánování, fundraisingu, členství, podpory nově ustanovených trustů,
udržitelnosti, právní problemtiky a změny klimatu v souvislosti s danou oblastí. Ale
Hlavně zde však navázaly kontakty a domluvily vzájemnou pomoc,i konkrétní spolupráci
na projektech. Naše přesedkyně správní rady I. Edwards zde byla zvolena jako jeden z
členů vedení INTO.

• CNTA přivezl do Londýna výstavu českého architektonického kubismu (červen). Výstava byla
otevřena u příležitosti oslavy 3. výročí od založení CNTA. Na téma kubismus v české architektuře
a umění hovořil historik Zdeněk Lukeš. K večeru patřil také Jazz band, italské pochoutky a víno
ze známé restaurace Portobelo (jeden z našich sponzorů). Akcebyla podpořena organizací Czech
Tourism a přišlo na 90 hostů. Výtěžek akce bude použit na stavbu návštěvnického centra ve
Zdislavicích a na pražské projekty.
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MORAVSKÉ PROJEKTY
Pilotní projekt Zdislavice Od začátku roku se pracovalo na rekonstrukci terasy hrobky - obnova a
repase kamenných prvků byla zadána kamenickému mistrovu Petru Novákovi ze Zlechova. Podařilo
se dohledat většinu původních pískovcových sloupků, našla se i část původní kamenné dlažby.
Použitelné kamenné prvky byly restaurovány, ty, které jsou nevratně poškozeny, budou nahrazeny
nově vyrobenými replikami. Mezery mezi sloupky uzavře kované zábradlí v provedení, které
odpovídá původnímu vzhledu. Na rekonstrukci průběžně využíváme grant Fondu Avast ve výši 1
mil. Kč.
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Hortus Magicus CNT byl v roce 2017 hlavním organizátorem 4. ročníku barokního Festivalu Hortus Magicus v překrásné Květné zahradě v Kroměříži. Během dvou zářijových dnů měly stovky
návštěvníků možnost nejen objevovat prostory libosadu, ale také se bavit při dobových hrách, divadelních představeních, konzertech, na koňských baletech, vyzkoušet si historické kostýmy a
procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Vrcholem události bylo
taneční představení zahraničního souboru Plaisirs de Musique zakončeném fantastickým barokním
ohňostrojem. Festival bylo možno uskutečnit díky grantu, který jsme získali z programu Podpora
pro památky UNESCO MK ČR.

Víkend otevřených zahrad a provoz u hrobky Marie Ebner z Eschenbachu
V polovině června, v rámci víkendu otevřených zahrad, přišlo do zdislavického parku okolo 80
návštěvníků. Provázeli jsme je hrobkou, kaplí, parkem a se svolením majitele také přírodně-krajinářským parkem zdislavického zámku. Během dalších víkendových dnů jsme v hrobce s kaplí
přivítali na 500 návštěvníků.
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Slow TV V okolí Zdislavic připravujeme Literární stezku, která bude připomínat literární činnost a
moravský pobyt Marie Ebnerové z Eschenbachu. V této souvislosti byl natočen speciální program
pro internetovou Slow TV, jenž běžel v přímém přenosu 1.11.2017 pod názvem Za křovím
Hříběcích hor. Naši moravští dobrovolníci procházeli společně s moderátorem, jenž měl kameru
připevněnou v batohu, krajinou kolem Zdislavic a vyprávěli příběhy spojené s životem Marie
Ebnerové a se zdejší půvabnou přírodou.

Příběh CNT v Českém rozhlase
V průběhu roku natáčela redaktorka Českého rozhlasu Alena Blažejovská dokumentární pořad o
činnosti a poslání CNT „Ten příběh mě oslovil – Czech National Trust“ v rámci cyklu Dobrá vůle.
Snímek následně získal 1. cenu v rozhlasové kategorii soutěže Prix non pereant – Média na pomoc
památkám. Pořad je dostupný online:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/1766775

Veřejné sbírky Pokračujeme v aktivním získávání prostředků na projekty, které CNT podporuje
zřízením veřejných sbírek. Na záchranu čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži,
památce UNESCO, bylo v letošním roce vybráno přes 30.000 Kč, na restaurování cenného notového
rukopisu skladatele Georga Muffata v Kroměřížském hudebním archivu jsme poukázali 10.000 Kč.
Na účtu sbírky na obnovu hrobky s kaplí a vybudování památníku Marie von Ebner Eschenbach ve
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Zdislavicích je již více než 110.000 Kč - většina prostředků pochází z přímých darů a z dobrovolného vstupného návštěvníků. Na vybudování návštěvnického centra a základny pro dobrovolníky
získala naše sesterská organizace CNTA svými mezinárodními aktivitami přes 2000 liber, tedy téměř
60 000 Kč.
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PRAŽSKÉ PROJEKTY
Suchardův náhrobek Czech National Trust se zapojil (v červenci) do projektu Správy pražských
hřbitovů, která nabízí k adopci náhrobky významných osobností české historie od uznávaných umělců. CNT se rozhodl adoptovat hrob malířky Marie Dostálové - krásný náhrobek je dílem českého
sochaře Stanislava Suchardy. Naši dobrovolníci provedli první očištění hrobu a plastiky. Budeme
pokračovat v restaurování hrobu a monumentu.
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Gutfreundova socha Umělci ve spolupráci s CNT připravili projekt repliky Gutfreundovy plastiky,
která by měla být navrácena na střešní atiku Škodova paláce. Kromě jednání s vlastníkem budovy
probíhala také příprava na konstrukci samotné sochy. Byl vyfotogafován existující model a na jeho
základě pořízena vizualizace, stanoveny rozměry, materiál a váha nového objektu.

Pražské kašny CNT se angažovalo v otázce několika pražských kašen. V souvislosti s kašnou, která
přiléhá ke kostelu Nejsvětější trojice u Králíčkova domu Diamant byla řešena otázka majitele. Kašna
na Jiráskově náměstí již majitele konečně našla a také bylo zjištěno, že je stále funkční. Samotná
rekonstrukce se projektově připravuje. CNT dlouhodobě spolupracuje se Spolkem občanů a přátel
Malé Strany a podporuje umístění kašny na Malostranské náměstí.
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Meterologické sloupky v Havlíčkově ulici a na Vítězném náměstí v Praze se nacházejí v přípravné
fázi rekonstrukce. Ve splupráci s CNT vypracoval pražský magistrát projekt na opravu vnější stavební stránky sloupků a vyřešilo situaci elektrických přípojek. CNT, který se sponzorskou podporou
Penta Investments zabývá především otázkou vnitřního zařízení, zadal výrobu replik meterologických přístrojů. S meterologických ústavem byla uzavřena dohoda o přísunu specifickým dat. CNT se
rovněž podílelo na přípravě knihy o meterologických sloupcích v rámci celé republiky, která vydá
ČSAV.

Geodetická věžička Ládví CNT se ve spolupráci se skupinou Neolokator.cz snažilo o aktivizaci
geodetické věžičky v pražském Ládví. Stavba je jednou z devíti zděných měřických věží v České republice z 30. let 20. století. Proběhla řada jednání s orgány Městské části Praha 7 a Praha 8, s Geodetickým ústavem Praha (vlastníkem) a Ministerstvem vnitra ČR (současným nájemcem). Cílem je
rekonstrukce věžičky a její zpřístupnění veřejnosti. Návštěvníkům by tak bylo umožněno obdivovat
nejen architektonické řešení této ojedinělé stavby, ale také mimořádný výhled do dalekého okolí
Prahy.
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Lístek do Nového světa se jmenuje projekt, kterým připomeneme jedinečné osudy a činnost lidí
českého uměleckého prostředí, kteří byli nuceni na počátku druhé světové války odejít do USA a zde
významně ovlivnili tamní kulturní scénu. Patří k nim Voskovec a Werich, ale také celá řada výtvarných umělců, architektů, filmařů, novinářů.. Serie výstav, přednášek, promítání a konzertů
soustředěná v různých prostorech na Malé Straně a na Starém Městě se uskuteční koncem září a začátkem řijna 2018. Projekt podpořil o Velvyslanectví USA a na jeho přípravě se podílí řada českých a
amerických institucí. Již během roku 2017 probíhala řada příprav na tuto akci.
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DALŠÍ AKTIVITY
Partnerství s Prague College V září 2017 uzavřel CNT partnerství s prestižní soukromou vysokou školou Prague College, která nabízí britské studijní programy. Studenti oddělení umění a designu
se věnovali přípravě marketingové strategie CNT s použitím nových online nástrojů jako jsou videa,
blogy a mikrostránky. Zaměřili se také strukturu webových stránek CNT. Ve druhé fázi se pak
navrhovaly mediální kampaň ke zvýšení povědomí o značce pomocí efektivního copywritingu, sloganů, taglinů a propagačních videí.
Spolupráce s ČVUT Studenti Ateliéru Sitta jsou díky osvícenému vedení často zapojováni do
řešení konkrétních míst, která si žádají odborný zásah krajinářského architekta. S takovou výzvou
oslovil Czech National Trust tento ateliér. Studentům bylo nabídnuto vyřešit revitalizaci parku
v okolí hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích u Kroměříže. Zadaného projektu se ujaly
tři studentky: Denisa Nadrchalová, Eliška Bednářová a Klára Baďurová a vytvořily zajímavé a podnětné studie, které využijeme při revitalizaci parku ve Zdislavicích.
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Poděkování
Za finanční, věcnou i osobní podporu naší činnosti a našich akcí
i pilotního projektu děkujeme našim sponzorům, jednotlivým
dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům (uvedeni v abecedním pořadí):
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Adam Hoffmeister
Alex Went
Alexander Grubmayr, H.E.
Alex Regan
Allen & Overy
Amanda Tully
Anna Matoušková
Anne Merrall
April Cummins
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Arcibiskupství olomoucké
Avistech s.r.o.
Baroness Kay Andrews
Balcar, Polanský & spol.
Biora s.r.o.
Blue Kiwi
Catherine Leonard
Catherine Richards
Christine Goodwin
Churches Conservation Trust
Crispin Truman
Czech National Trust Abroad
Czech Tourism
Czech Tourism v Londýně
České centrum v Londýně
Dan Bacon
Daniel Herman
DDmen
Delta Legal
Diamedica s.r.o.
Eduard Kučera
Eleonora Heranová
Eleonora Jeřábková
Eliška kaplický
Eva Bonfield
Eva Heyd
Felicity Swift
Francois Planet
František Horka
Gejza Šidlovský
Geoffrey and Anne Read
Hana Poková
Helena Vágnerová
International National Trusts Organisation
Irena a David Edwards
Jan Trejbal
Jana Heranová
Jana Schiebertová
Jeho excelence Michael Žantovský
Jeho královská Výsost princ z Walesu
Jiřina Borkovcová
Jiří Galatík
Jiří Hodina
Jiří Skalický
Jiří Sládek
Jo Weaver
José Hlavnička
Josef Gschwandtner
Justin Albert
Krajský úřad Zlínského kraje
Kristina Gybasová
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Kristýna Kottová
Kristýna Machová
Kristýna Němcová
Ladislav Kryštof
Ladislava Šindlerová
Leonie Ewing
Linda Andreassen
Liz Naylor
Magdalena Kučerová
Magdalena Souček
Martin Krpata
Martina Šlessingerová
Matt Bennett
Michal Altrichter
Michael Pokorný
Michal Hruška
Michael de Val
Ministerstvo kultury ČR
Monika Schillingová
Moravské zemské muzeum v Brně
Nadace Avast
Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži
Národní památkový ústav
National Trust UK
Obec Zdislavice
Obec Žarošice
Odile Swift
Ondřej Fučík
Paul Shepherd
Pavel Fára
Penta Investments
Petr Skácel
Petr Hudec
Petr Krpata
Petra Gomersall
Prague College
Pritchard family
Rachel Hawes
René Tydlidát
Richard Podstatzký
Robin Hlavnička
Rodina Bartoň-Dobenín & Zámek Nové Město nad
Metují
Rose Nash
Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Sally Pearse
Seco GROUP, a.s.
Sigma DIZ, a.s.
Terry Grover
Tomáš Oliva
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii
Velvyslanectví Velké Británie v Praze
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
Velvyslanectví Rakouska v Praze
Vladimír Václavek
William Taylor
Zuzana Princová
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Kontaktní informace
Czech National Trust, o.p.s.
Mlýnská brána, Sněmovní nám. 2/4
767 01 Kroměříž
Tel. 603417946, mail: info@czechnationaltrust.org
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