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Karlovarská vrbička je ve finále. Bude bojovat o titul Strom roku 2017  

Karlovy Vary (12. květen 2017) – Odborná porota vybrala Vrbičku z Karlových varů mezi dvanáct 

finálových stromů, které se budou v následujících několika měsících ucházet o vítězství v celostátní 

anketě Strom roku 2017. Finálové hlasování, které začne 15. června, bude zpoplatněné a jeho výtěžek 

navrhovatelé využijí k péči o stromy. Oblíbenou anketu letos již po šestnácté pořádá Nadace 

Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí. Podrobnosti o anketě jsou dostupné na 

www.stromroku.cz. 

 

Mezi finalisty charitativní ankety se letos díky svému příběhu dostala i 119 let stará vrba bílá v ulici 

Šumavská, kterou nominovala 1. Mateřská škola Karlovy Vary. Podle vyprávění místních pamětníků vrba 

roste u bývalého lokomotivního depa zhruba od roku 1898. Přežila bombardování v roce 1945 i sanace v 

roce 2015. V předloňském roce došlo k prvním zemním úpravám, vybagrování celého areálu a pozemku za 

dolním nádražím. Bagrovalo se i v těsné blízkosti vrby a občané Tuhnic hromadně podepisovali petici za 

záchranu tohoto starého stromu plného vitality. Dnes je vrba opravdu statným stromem a má se čile k světu.  

„Finance získané anketou by chtěla mateřská škola použít k vybudování odpočinkového sezení 

s informační tabulí,“ uvádí koordinátorka ankety Andrea Krůpová, která plánuje strom společně 

s fotografem Markem Olbrzymkem navštívit v úterý 16. května. Z fotografií pak vznikne putovní výstava.  

 

Nadace Partnerství letos obdržela 52 návrhů na Strom roku a dvanáct z nich porota vybrala do finále. 

Hlasování odstartuje 15. června, kdy se na webových stránkách www.stromroku.cz zobrazí profily všech 

finálových stromů a podrobné informace o hlasování. Jako každoročně bude moci veřejnost finalisty podpořit 

zasláním dárcovských SMS, nebo zakoupením a podepsáním hlasovacího archu. Anketa potrvá až do 15. 

září a slavnostní vyhlášení jejích výsledků se uskuteční 5. října v rámci mezinárodního filmového 

festivalu Ekofilm. Letošním tématem festivalu je totiž ovzduší, jehož kvalitu stromy nepochybně pozitivně 

ovlivňují. Vítězný Strom roku získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a nominuje se 

do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2018. 

 

Bližší informace o celostátní anketě Strom roku 2017: www.stromroku.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/anketastromroku 

 

Kontakt: 

Anna Petříková, PR manažerka, e-mail: anna.petrikova@nap.cz, tel: 515 903 128, mobil: 731 481 841 

Andrea Krůpová, koordinátorka Stromu roku, e-mail: andrea.krupova@nap.cz, mobil: 775 856 359 
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Nadace Partnerství již pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné 

služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 

městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou 

celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací 

centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

www.nadacepartnerstvi.cz 

 

Celostátní anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Od té doby obdržela 1270 

návrhů na Strom roku, do zpoplatněného hlasování se zapojilo více než 616 tisíc lidí a výtěžek putující na 

výsadbu a ochranu stromů byl téměř 2,5 milionu korun. Hlavním cílem ankety je podpořit aktivitní lidi v péči o 

stromy v místě, kde žijí. Do finále ankety postupuje 12 stromů, o vítězi rozhoduje veřejnost prostřednictvím 

zpoplatněného hlasování. Výtěžek hlasování směřuje zpět do místní komunity a ta jej použije k výsadbě 

stromů, jejich ošetření nebo pro vytvoření propagačních materiálů o stromu. Vítěze ankety Strom roku 

nadace oceňuje vždy u příležitosti Dne stromů, který se v ČR slaví 20. října. Strom roku získává arboristické 

ošetření a vítězstvím se nominuje do mezinárodní ankety Evropský strom roku.  

www.stromroku.cz 
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