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O Wikimedia Česká republika
Spolek Wikimedia Česká republika měl k 1. 1. 2015 celkem 41 řádných a 2 čestné členy, zatímco k 31. 12. 2015 měl 
39 řádných členů, 2 čestné členy a 2 sympatizující. Všem členům, jakožto i dalším podporovatelům, děkujeme. Níže 
jsou shrnuty některé důležité orgány, které v roce 2015 řídily a koordinovaly činnost naší organizace.
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Milí přátelé, kolegové a podporovatelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva o činnosti spolku Wikimedia Česká 
republika za kalendářní rok 2015. Rád bych touto cestou poděkoval všem, 
kteří se nejrůznějšími způsoby podíleli na našich aktivitách, ať už to jsou 
naši členové, externí spolupracovníci nebo dárci finančních prostředků. Náš 
úspěch je závislý na ochotě dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
drahocenný čas práci pro popularizaci a podporu Wikipedie a dalších pro-
jektů nadace Wikimedia Foundation. Komunita Wikimedia je v neziskovém 
prostředí unikátní tím, kolik práce v ní zastanou neplacení nadšenci, a těmto 
lidem patří mé upřímné poděkování.

Byl to rušný a úspěšný rok. Z mnoha úspěchů, o nichž si ve výroční zprávě 
můžete přečíst, jmenuji jen několik vybraných. Pod naše křídla jsme přijali 
projekt Senioři píší Wikipedii, otevřeli jsme několik kurzů pro pražské seni-
ory a začali jsme jej rozšiřovat také do jiných měst. V rámci tzv. Mediagrantu 
naši dobrovolníci pořídili 25 000 fotografií, které nyní mohou ilustrovat pří-
slušné články na Wikipedii. Rozvinuli jsme spolupráci s významnými českými 
institucemi, jako jsou Národní památkový ústav nebo Masarykova univerzita. 
Naše pražská kancelář ve Vršovicích, kterou jsme vybavili svépomocí v roce 
2014, nám sloužila jako místo pro setkávání, diskuze a společnou práci.

Spolek Wikimedia Česká republika se rozvíjel i po své vnitřní, organizační, 
stránce. Valná hromada znovuzvolila stávající čtyři členy Rady spolku a ná-
sledné korespondenční hlasování k nim doplnilo ještě dva další – bývalého 
předsedu Wikimedia ČR Michala Reitera a také významného organizátora 
naší brněnské komunity Tomáše Mozgu. Také jsme usnadnili podmínky pro 
vstup nových členů a přijali první sympatizující členy. V roce 2015 jsme se 
také připravovali na přechod k novému typu grantů od nadace Wikimedia 
Foundation. Místo projektových grantů jsme požádali pro rok 2016 o jediný, 
tzv. program APG, který jsme nakonec na počátku roku 2016 skutečně zís-
kali a umožní nám profesionalizaci některých klíčových manažerských pozic. 
Díky tomu věřím, že vstupujeme do roku 2016 jako sebevědomá organiza-
ce, která bude pomáhat vytvářet svět v duchu našeho motta: „Představte si 
svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským 
znalostem“.

Vojtěch Dostál
Předseda rady spolku

Úvodní slova předsedy
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Jak říká prof. Jan Sokol, patron pro-
jektu Senioři píší Wikipedii, naším 
cílem je připomínat starším lidem, že 
jejich znalosti a zkušenosti mají cenu, 
a že stát se wikipedistou je skvělý 
způsob, jak je zužitkovat ve prospěch 
těch mladších. Opravovat a psát 
Wikipedii může totiž každý a je to 
neobyčejně snadné.

V roce 2015 jsme uspořádali téměř 
dvacet kurzů a přednášek v Praze 
i mimo Prahu a prezentovali se na 
mnoha akcích jako je např. Fresh 
Senior Festival nebo konference Stáří 
spojuje. Abychom podpořili šíření 
projektu, začali jsme školit knihov-
níky, kteří pak mohou pořádat další 
kurzy samostatně (což se v jednom 
případě skutečně následně stalo). 
Náš projekt získal nominaci na me-
zinárodní cenu SozialMarie 2015 
oceňující kreativní projekty, které 
přinášejí efektivní řešení aktuálních 
sociálních problémů.

Těší nás, že díky projektu mohou se-
nioři nabídnout své znalosti a schop-
nosti každému, kdo o to stojí a k tomu 
smysluplně trávit svůj volný čas.

Senioři píší Wikipedii
Psát Wikipedii může přece každý

Skenování diapozitivů během workshopu pro seniory v Centru Elpida

Seminář pro knihovníky v Národní knihovně

70
seniorů

180
nových hesel

3 700
editací

1 900 000
přidaných bajtů
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Jedním z nejdůležitějších partnerů 
spolku Wikimedia ČR je brněnská 
Masarykova univerzita, což potvrzuje 
memorandum o spolupráci uzavře-
né v listopadu 2015. Díky podpoře 
rektora doc. Mikuláše Beka a tisko-
vého odboru rektorátu zaměstnává 
univerzita od února 2015 vůbec prv-
ního českého wikipedistu rezidenta 
Marka Blahuše. Ten v uplynulém roce 
s týmem spolupracovníků vylepšo-
val encyklopedická hesla o univer-
zitě v rámci tzv. WikiProjektu MU. 
Mnohdy se jim do tvorby podařilo 
zapojit i zaměstnance univerzity – 
knihovníky, archiváře, zaměstnance 
fakultních odborů vnějších vztahů 
a další. 

Diskuzi o využití Wikipedie ve výuce 
rozproudilo vystoupení prof. Jana 
Sokola a dvou pedagogů filozofic-
ké fakulty na semináři Masarykova 
univerzita ujíždí na Wikipedii. Na 
akci Noc vědců si návštěvníci mohli 
vyzkoušet editování Wikipedie. 
Informační systém MU získal novou 
funkci, která usnadňuje citování zá-
věrečných prací k dokládání tvrzení 
uvedených v encyklopedii. 

O aktivity týmu Wikipedie na MU 
i celé brněnské wikikomunity se opa-
kovaně zajímala média, vyšlo i několik 
čísel Wikizpravodaje MU.

Masarykova univerzita
První česká wikiuniverzita

Marek Blahuš (vlevo) s anglistou Jiřím Rambouskem a teatroložkou Karolínou Stehlíkovou 
na semináři Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii

Srazy brněnských redaktorů Wikipedie se konaly každý měsíc s průměrnou účastí 12 osob

10
účastníků

20
vylepšených článků

17. 1. 2013
první kontakt mezi univerzitou a wikipedisty

32
účastníků wikisrazů v Brně
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Wikikonference 2015
Výroční setkání českých wikipedistů se soustředilo na 
celospolečenská témata
Wikikonference je nejvýznamněj-
ší akce pořádaná každoročně spol-
kem Wikimedia ČR. Je to celo-
denní setkání zájemců o Wikipedii, 
a to jak z řad wikipedistů, tak i od-
borné a laické veřejnosti. Letos se 
Wikikonference vrátila do Prahy, 
na půdu Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Karlovy, jejíž děkan 
prof. Bohuslav Gaš opět udělil akci 
záštitu. Celkem konferenci navštívilo 
116 předem registrovaných účastní-
ků. Na místo však dorazily desítky 
dalších.

Nově se letos konalo dne 14. listopa-
du sobotní předkonferenční setkání. 
Klidná tříhodinová schůzka se konala 
v prostorách kavárny v budově fakul-
ty, kde se sešli zájemci o programy 
Senioři píší Wikipedii a Studenti píší 
Wikipedii. Hlavní program 15. listo-
padu se soustředil na celospolečen-
ská témata, a to zejména:

- Představení významných projektů 
-  Wikimedia ČR
- Autorské právo a jeho evropská 
reforma
-  Moderní vzdělávání
-  Strojové zpracování Wikipedie
-  Cenzura ruské Wikipedie

Program české Wikikonference 2015 
byl představen rozhovory v České te-
levizi a v Českém rozhlase.

Wikikonference se konala v geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK

Zasvěcené diskuze v menším okruhu zájemců probíhaly během předkonferenčního progra-
mu

116
účastníků

27
přednášejících

9
hodin přednášek a workshopů



V roce 2015 pokračoval náš úspěšný 
projekt zaměřený na fotodokumen-
taci České republiky, tzv. Mediagrant. 
Fotografický projekt fungující od roku 
2010. Zaměřuje se na místa, která mají 
na Wikipedii článek, ale není k nim 
k dispozici žádná fotografie pod svo-
bodnou licencí. Účastníkům projektu 
jsou pak propláceny cestovní náklady, 
pokud během cesty tyto objekty vyfo-
tografují a takto získané fotografie na-
hrají na naše centrální úložiště médií 
Wikimedia Commons. Díky možnosti 
zapůjčit si špičkové fotografické vyba-
vení mohou naši fotografové pořizo-
vat fotografie na vysoké úrovni.

Takto se za pět let existence pro-
jektu podařilo nahrát neuvěřitelných 
75 000 fotografií. Patří k nim zejména 
fotografie malých českých obcí a ves-
nic, chráněných území a historických 
památek Vznikly však i fotografie do-
kumentující lidové tradice a zvyklos-
ti, přírodní památky nebo významné 
události.
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Mediagrant
Fotodokumentace Česka přináší rekordní výsledky

Kostel v Bohuslavicích

Socha Panny Marie v Cebivi

Prapor Sboru dobrovolných hasičů ve vesnici 
Hřiště

Dvůr v Biskoupkách

24
účastníků

27 %
fotografií použito na Wikipedii

1 438
zdokumentovaných míst (objektů)

25 123
fotografií

Přírodní památka Barborka

Akce Cihelna 2014 – válečná rekonstrukce
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WikiMěsto
Wiki nejen v Praze a v Brně
Zatímco v Praze a v Brně kvetou 
malé, ale stabilní a aktivní komunity 
wikipedistů a wikimediánů, v men-
ších městech se odehrává méně pro-
jektů a wikipedisté tam mezi sebou 
mají méně vzájemných kontaktů. 
V roce 2015 jsme pokračovali v naší 
snaze o probuzení nových komunit 
v menších městech. Zcela unikátní je 
město Kadaň, kde díky tamnímu mís-
tostarostovi a našemu členovi Janu 
Losenickému je o Wikipedii slyšet. 
Město Kadaň v severních Čechách 
se v lednu 2015 stalo prvním městem 
v Česku, které nabídlo spolupráci 
na tvorbě článků na české Wikipedii 
středoškolským studentům za finanční 
odměnu. V jihomoravském městě 
Hustopeče jsme zase uspořádali vý-
roční akci jménem „WikiMěsto“, na 
níž se setkali wikipedisté z Rakouska 
a Česka a společně vylepšovali články 
a multimediální obsah o Hustopečích 
a jejich okolí.

Kadaň:

WikiMěsto:

Tým WikiMěsta 2015 v Hustopečích: na akci se sešlo 12 wikipedistů z Česka a Rakouska

Workshop v Kadani: lekce Wikipedie pro zájemce z kadaňského gymnázia na jaře 2015

3
místní studenti

33
nových hesel

208
editací

195 000
přidaných bajtů

221
editací

175 000
přidaných bajtů

136
fotografií v článcích

1 079
fotografií
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Studenti píší Wikipedii
Články na Wikipedii místo seminárních prací

V rámci programu Studenti píší 
Wikipedii spolupracujeme se školami 
na tvorbě a vylepšování odborných 
encyklopedických hesel především 
na české Wikipedii. Naše iniciativa 
je součástí tzv. globálního vzděláva-
cího programu nadace Wikimedia 
Foundation, který je rozšířen po 
celém světě. V roce 2015 jsme spo-
lupracovali například s Univerzitou 
Karlovou, Masarykovou univerzitou, 
Českým vysokým učením technickým 
nebo Gymnáziem Jana Keplera.

Svoboda panoramatu
Kampaň proti zvažovaným změnám legislativy EU

V červnu 2015 se v Evropském parla-
mentu objevil návrh, který mohl ohro-
zit svobodu panoramatu v Evropě. 
Proto jsme připravili tiskovou zprávu 
a obrátili se na některé politické stra-
ny a neziskové organizace. Ve snaze 
apelovat na hrozící problém. Rovněž 
jsme kontaktovali některé české eu-
roposlance. Spolu s našimi partnery 
se nám podařilo spustit jednu z nejvi-
ditelnějších mediálních kampaní z do-
tčených členských zemí vůbec. Ve vý-
sledku nakonec evropský parlament 
svobodu panoramatu neomezil.

Některé objekty v našich městech jsou autorskoprávně chráněné. Mají však být chráněné i 
jejich případné fotografie, které dobrovolníci pořizují pro Wikipedii?

Tým Education Collaborative ve Stockholmu diskutoval nad budoucností spolupráce se 
vzdělávacími institucemi

170
nových hesel

3 119
editací

2 180 137
přidaných bajtů
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Fluorescenční noc
Mladí vědci nahrávají své fotky na Wikimedia Commons
Dne 24. ledna 2015 se spolek 
Wikimedia ČR podílel na organiza-
ci Fluorescenční noci – workshopu 
pro středoškolské zájemce o biolo-
gii, kteří rádi mikroskopují. Jedenáct 
studentů si během dlouhého večera 
a noci vytvořilo účet a nahrálo své 
první fotografie na digitální úložiště 
Wikimedia Commons. Celkem na-
hráli 34 fotografií. Někteří ze studen-
tů se navíc hned pustili do přidávání 
svých obrázků na Wikipedii, což je 
hlavní cíl naší dlouhodobé snahy – ilu-
strovat články na Wikipedii.

Ženy v minulosti vědy
Edit-a-thon v Sociologickém ústavu AV ČR
Podíleli jsme se na realizaci editační-
ho setkání „Ženy v minulosti vědy“, 
které v Praze a ve spolupráci s Uni-
verzitou Pardubice v Pardubicích po-
řádalo Národní kontaktní centrum 
- gender a věda (NKC ČR) Sociolo-
gického ústavu Akademie věd ČR. 
Setkání se věnovalo českým vzdě-
lankyním, myslitelkám, vědkyním 
a popularizátorkám, které přispěly 
k rozvoji poznání a jsou dnes pozapo-
menuty. O workshop byl díky profe-
sionální organizaci ze strany NKC ČR 
velký zájem a na Wikipedii se během 
setkání přihlásilo 22 uživatelů. Jen 
díky nim máme na Wikipedii nyní na-
příklad článek o Martině Roeselové, 
významné české fyzikální chemičce, 
která se zabývala také problematikou 
žen ve vědě.

22
nových hesel

122
editací

100 027
přidaných bajtů

22
účastníků

Editační setkání v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR

Snímky částí těl hmyzu a řezů pletivem rostlin
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Soutěž CEE Spring
Poprvé se v roce 2015 uskutečnila soutěž CEE Spring. Myšlenka, která padla 
poprvé na mezinárodním setkání středoevropských a východoevropských po-
boček hnutí Wikimedia, dostala konkrétnější obrysy. První ročník soutěže 
jsme připravili společně s Polským institutem v Praze, který projevil o spo-
lupráci zájem. Byly vyhlášeny dvě soutěžní kategorie; Mezinárodní katego-
rie, kam mohli účastníci soutěže přihlásit jakýkoliv článek na téma střední 
a východní Evropy a kategorie Polsko v druhé světové válce, kde byl připra-
ven seznam článků ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Hodnotné 
ceny si v soutěži odnesli ti účastníci, kteří přispěli největším počtem člán-
ků. Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo v komunitní zahradě 
Na Břežance pro Mezinárodní kategorii a v Polském institutu pro kategorii 
Polsko v druhé světové válce.

Legislativní skupina
Legislativní skupina vznikla při spol-
ku Wikimedia ČR na podzim roku 
2015. Jejím cílem je soustředěná ak-
tivita směřující k ochraně a rozšiřo-
vání svobodné kultury na poli práva 
v České republice a Evropské unii. 
Již v první části roku 2015 se někte-
ří členové podíleli na kampani proti 
omezení svobody panoramatu, která 
proběhla v médiích i na Wikipedii.

V současné době skupina aktivně 
spolupracuje i s dalšími organizacemi 
a jednotlivci, kteří se problematikou 
aktivně zabývají. Řídí monitoring le-
gislativních změn na poli EU a ČR, 
účastní se konzultací Evropské komi-
se, koordinuje lobbisty dobrovolníky 
a působí osvětově v oblasti svobod-
né kultury. Ve spolupráci se spolkem 
EDUIN připravuje pro zájemce ško-
lení evropské a české legislativy.

388
nových hesel

712 000
přidaných bajtů

1300
normostran

62
účastníků
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Cílem projektu Knihovna umění 
je zlepšit kvalitu článků s téma-
tem českého výtvarného umění na 
české Wikipedii. Členům projektu 
se v roce 2015 podařilo napsat více 
než 230 článků o českém i evrop-
ském umění, typografii, pražských 
pomnících a dalších tématech. Bylo 
uvolněno více než 300 fotografií na 
Wikimedia Commons, například 30 
portrétů osobností 60. let od české-
ho fotografa Karla Kuklíka. Projekt 
dosahuje těchto úspěchů i díky spo-
lupráci s českými galeriemi a dalšími 
institucemi, kterých jen za rok 2015 
bylo devatenáct. Projekt Knihovna 
umění podpořili granty Ministerstvo 
kultury, Magistrát hlavního města 
Prahy a Nadace Český literární fond. 
Hlavním partnerem projektu v roce 
2015 byla Národní galerie v Praze.

Knihovna umění
Projekt usilující o zkvalitnění článků o výtvarném umění

Pyšníme se transparentním finančním řízením, které umožňuje veřejnou 
kontrolu našeho hospodaření. Všechny naše výroční zprávy z minulých let 
jsou veřejně dostupné, stejně jako grantové zprávy veškerých našich gran-
tů od Wikimedia Foundation. Platby v hotovosti jsou omezeny na minimum 
a ostatní transakce probíhají z transparentních bankovních účtů, jejich se-
znam lze nalézt na stránce www.wikimedia.cz/web/Účty. Prostřednictvím od-
kazovaných stránek lze zjistit, od koho přijímáme finanční prostředky a na 
co je vynakládáme. Účet jednotlivých plateb je navíc podle čísla v poznámce 
u každé transakce možné dohledat ve veřejně dostupném přehledu všech 
výdajů (http://tracker.wikimedia.cz). Od začátku roku 2016 vstoupí v platnost 
nová finanční pravidla (www.wikimedia.cz/web/Finanční_pravidla), která upravují 
pravomoce jednotlivých členů při schvalování těchto výdajů. Jsme hrdí na to, 
že zapojujeme všechny členy naší organizace do finančního řízení pobočky 
tím, že jim dáváme pravomoc spolurozhodovat o jednotlivých rozpočtových 
kapitolách.

Finanční zpráva
Transparence

Vyšebrodský cyklus – Nanebevstoupení, 
Národní galerie v Praze

Karel Kuklík, portrét Františka Grosse 
z 60. let

Čtyři starožitníci zkoumající předměty lupa-
mi, litografie z roku 1823
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Částka v Kč
Grantové prostředky Wikimedia Foundation 294 839,19
   Projects&Events Grant Czech Outreach 173 427,36
   Projects&Events Grant Mediagrant II 121 411,83   
Dary právnických osob 100 000,00
   Nadační fond Avast 2015 80 000,00
   Sekyra Group, finanční dar 20 000,00
Dary fyzických osob 3 300,00
Členské příspěvky 8 269,16
Finanční prostředky převedené z minulého roku, včetně pokračujících grantů 545 917,70
   Finanční rezervy spolku 159 237,59
   Projects&Events Grant Mediagrant II 120 211,71
   Projects&Events Grant Communities 188 107,00
   Projects&Events Grant Presentation&Outreach II 72 361,40
   Nadační fond Avast 2014 6000,00
Suma příjmů 952 326,05

Na příjmové straně došlo v roce 2015 k převodu značných prostředků z víceletých grantů, především grantů udělených 
nadací Wikimedia Foundation. Nový grant Czech Outreach, získaný prostřednictvím nadace Wikimedia Foundation 
nám umožnil realizovat další zamýšlené projekty. Starší grant Mediagrant II byl navýšen o dodatečné finanční pro-
středky a umožnil hladké financování fotodokumentačního programu až do konce roku 2015. Finanční prostředky 
byly (kromě členských příspěvků) doplněny grantem z Nadačního fondu společnosti Avast a dary od soukromé firmy 
a od několika drobnějších dárců.

Příjmy a výdaje
Příjmy
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Částka v Kč
Grant Mediagrant II 241 341,49
   Fotodokumentace České republiky - fotografické cesty 139 071,39
   Mimořádné fotografické cesty 865,00
   Fotografické vybavení 44 569,00
   Opravy fotografického vybavení 2197,00
   Fotoworkshopy 32 301,10
   Grantový administrátor 20 050,00
   Administrativní náklady Mediagrantu 2 288,00
Grant Communities 61 703,62
   Provoz kanceláře spolku a správní poplatky 22 128,00
   Setkání komunit v Česku 4 409,40
   Zahraniční setkávání komunity Wikimedia 35 166,22
Grant Czech Outreach 161 907,36
   WikiMěsto 2015 22 118,40
   Laptopy a technika pro outdoor internet 26 217,74
   Technika pro indoor akce 13 930,00
   Knižní veletrh 2015 a Muzejní noci 2015 13 007,00
   Wikikonference 2015 23 705,75
   Programy Senioři píší Wikipedii, Studenti píší Wikipedii a GLAM 22 452,93
   Stan a příslušenství 9 186,76
   Výstavy a související tisk 20 600,46
   Propagační videa o Wikipedii 5 355,25
   Administrativa a telefonní náklady Outreach aktivit 4 065,07
   Soutěž Wiki Loves Monuments 2014 (dodatečné doplatky) 1 268,00
Nadační fond Avast 2014 2 353,00
   Podpora překládání pro potřeby Wikimedia ČR 2 353,00
Finanční rezervy spolku 31 535,50
   Vedení účetnictví 27 031,00
   Soutěž CEE Spring 2015 4 166,50
   Administrativní náklady rady 338,00
Suma výdajů 498 840,97
Bilance *453 485,08 

Na straně nákladů převažují výdaje z grantových programů nadace Wikimedia Foundation, tzn. vázané na konkrétní 
projekty schválené nadací. Necelých 30 % finančních prostředků bylo vynaloženo na fotodokumentaci České repub-
liky v rámci grantu Mediagrant II. Mezi další význačné výdaje patřilo pořízení fotografického vybavení, uspořádání 
fotografických workshopů, projektu WikiMěsto a výroční Wikikonference. Dále byly vydány prostředky na pořízení 
technického vybavení pro akce ve veřejném prostoru včetně laptopů. Z režijních nákladů jsou nejvýznamnějšími výda-
je na provoz kanceláře, účetnictví a odměna pro grantovou administrátorku (správa účtenek a trackeru). Grantová ad-
ministrátorka Milada Moudrá byla společně s dočasně pověřeným manažerem vzdělávacího programu Janem Grohem 
jedinými placenými zaměstnanci spolku v roce 2015.

Výdaje

* Část těchto finančních prostředků bude na začátku roku 2016 refundována dárci (Wikimedia Foundation) jako nevy-
čerpané fondy, případně odečtena od budoucích grantových prostředků. Konkrétně v grantu Czech Outreach očeká-
váme refundaci ve výši 83 860,72 Kč, v grantu Communities ve výši 118 250,00 Kč (celkem 202 110,72 Kč). Využitelné 
fondy pro rok 2016 činí tedy 251 374,36 Kč (z toho 80 000 Kč představuje grant Nadačního fondu Avast 2015).
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Podpořili nás
Partneři Provoz webu Finanční podpora

Inzertní služby

Právní služby

Wikikonference 2015 Propagační předměty

V Národní technické knihovně a v Městské 
knihovně v Semilech proběhla Výstava Wiki 
miluje památky 2012-2014

Zvláštní poděkování patří paní Vandě Jenčkové a 
Lucii Kostkové.
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