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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 20. srpna 2018 

Stromů svobody přibývá. S vysazením 2018 symbolů 

vzniku Československa může pomoci každý 
 

Při příležitosti stého výročí založení Československa se obce, školy, spolky, firmy 

i jednotlivci mohou zapojit do výsadby nových Stromů svobody. Nadaci Partnerství, 

která projekt organizuje, se již podařilo zmapovat 1918 stromů, převážně různých druhů 

lip, sázených na památku vzniku Československa i dalších významných událostí 

uplynulého století. Přestože velká část Stromů svobody byla zapomenuta, podařilo se 

objevit i celé aleje, sady a parky vysazované jako připomínky svobody a demokracie. 

Přihlásit se k sázení symbolických 2018 nových Stromů svobody se nyní může každý 

zájemce až do 28. října, kdy bude vrcholit hromadná celorepubliková výsadba. 

Stromů svobody vysadili lidé jako připomínku nově vzniklé demokracie mezi lety 1918 a 1919 

tisíce, a to převážně lip. Brněnské Nadaci Partnerství se od loňského roku podařilo zmapovat 

přes 1918 těchto stromů, sázených i v dalších „osmičkových“ letech uplynulého století. Počet 

nalezených stromů, které postupem času mnohdy upadaly v zapomnění, symbolicky odkazuje 

ke vzniku nezávislého státu. „Tyto stromy, které lidé sázeli v těch nejradostnějších 

i nejtemnějších momentech posledních sta let, dodnes reprezentují sílu a nezdolnost 

myšlenek svobody, demokracie, nezávislosti a zdravého vlastenectví,“ uvádí koordinátorka 

projektu Zuzana Šeptunová. Dalším cílem je nyní s pomocí zájemců a partnerů projektu 

vysadit celkem 2018 nových Stromů svobody k jubilejnímu výročí založení Československa. 

Zapojení komunit po celé republice 

Hromadná celorepubliková výsadba nových Stromů svobody bude probíhat od 20. do 28. 

října. Zájemci, kteří se do programu zaregistrují, ale mohou stromy sázet i v jiných termínech. 

Zapojit se mohou obce, firmy, spolky, školy, anebo přímo jednotlivci. Přes dvě stovky stromů 

darovaly do projektu i firmy, mezi nimž nechybí přepravní společnost GLS. „Výsadba stromů 

do volné krajiny v Česku patří k našim dlouhodobým ekologickým aktivitám v rámci 

offsetového programu ThinkGreen. V letošním významném roce poskytneme z tohoto 

programu prostřednictvím Nadace Partnerství zájemcům o vysazení Stromů svobody celkem 

30 sazenic lípy srdčité. Být součástí oslav založení naší republiky je pro nás čest,“ říká Pavel 

Včela, ředitel GLS Česká republika. 

Mimo stromů lze získat i další podporu 

Možnost přihlásit svou plánovanou výsadbu na webových stránkách projektu Stromy svobody 

má kdokoliv až do 28. října. Stromy poskytnuté od partnerů projektu lze pro výsadbu získat 

zdarma. Vedle toho lze získat finance i na ošetření stávajících stromů, zájemci ale také mohou 

podat návrh na vyhlášení stromů za památné. 
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GLS v České republice a skupina GLS 

GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou v 
Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 270 000 
zákazníků doplněné logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je 

hlavní motto GLS a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových hodnot. Prostřednictvím vlastních a 
partnerských společností skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemí a 7 států USA a se 

zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 70 centrálních a 
regionálních třídících středisek a více než 1 000 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 

poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na silnicích každý 
den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 GLS dosáhla obratu 2,9 
miliardy eur a přepravila 584 milionů balíků. 

 
 


