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ZASAĎ STROM ZA SVŮJ KLUB 
 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ NA VÝSADBU STROMŮ A KEŘŮ V BLÍZKOSTI SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ 

A SPORTOVIŠŤ V ROCE 2022 
 

 

1. CÍL GRANTU 
 

Již tři roky se Nadace Tipsport se svým projektem Jeden Čech, jeden strom účastní výsadeb stromů 
v České republice, jejichž účelem je podpora adaptace na změnu klimatu, ochlazovaní lokálních 
prostředí, zadržování vody v krajině nebo zachování biodiverzity. Spolu s dalšími partnery jsme se 
již přičinili o výsadbu dvou milionů stromů v České republice.  
 
Chceme, aby v naší zemi sázel stromy každý. Nadace Tipsport se proto rozhodla zapojit do 
výsadeb i sportovní komunity napříč zemí a vyhlašuje tento grant Zasaď strom za svůj klub na 
podporu výsadby stromů a keřů v okolí fotbalových hřišť a sportovišť. Hlavním cílem je zapojení 
lokálních komunit a širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž 
žijí.  
 
Dalším cílem grantu je také je finanční podpora komunit pečujících o trávníky na hřištích. Úspěšný 
žadatel zároveň získá až 50 000 Kč na údržbu trávníku (provzdušnění, vertikutace, dosetí trávy, 
atp.). Nárok na příspěvek na údržbu trávníku získá v takové výši, v jaké proběhne výsadba stromů 
a keřů v blízkosti sportoviště. 

 

2. HLAVNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTU 
● Úplnost a formální správnost grantové přihlášky; 

● jasný a stručný popis projektu; 

● míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; 

● počet a výběr stanovištně vhodných původních druhů stromů a keřů; 

● velikost a cena sazenic přiměřená pro danou lokalitu a typ výsadby; 

● význam výsadby pro zadržení vody v krajině (např. vsakování dešťové vody); 

● vzdálenost výsadby od hřišť a sportovišť (čím blíže, tím lépe); 

● vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek); 

● plán zajištění následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která spočívá 

především v pravidelné zálivce, kontrole kvality ochrany proti okusu spárkatou zvěří, 

pevnosti kůlů a úvazů a v případě potřeby zajištění výchovných řezů.   
 
 

3. NA CO LZE ŽÁDAT 
● zakoupení sazenic stromů a keřů 

✔ maximálně 2 000 Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je 

nutné řádně zdůvodnit); 
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✔ od minimálně 10 kusů sazenic stromů nebo 50 ks sazenic keřů (případně kombinace 

obojího, např. 5ks stromů + 25 ks keřů); 

● zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, příčky, 

pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atp.) 

● dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob 

přepravy; 

● odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč. 

 

 

4. NA CO NELZE ŽÁDAT 
● externí zpracování žádosti; 

● náhradní výsadby (viz § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny); 

● výsadby jehličnanů, nepůvodních druhů dřevin a stříhaných živých plotů; 

● výsadby na pozemcích soukromých vlastníků (výsadba musí proběhnout na obecních 

pozemcích, případně na pozemcích vlastněných sportovními kluby, které jsou přístupné široké 

veřejnosti); 

● použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny a 

substrátu s jejím obsahem, barevná mulčovací kůra, závlahové roury „husí krky“. Toto 

omezení se vztahuje jak na výsadbu stromů a keřů, tak na údržbu trávníku; 

● výsadby mimo území České republiky. 

 

5. PODMÍNKY UDĚLENÍ GRANTU 

 
● oprávněnými žadateli jsou sportovní kluby, spolky, obce a svazky obcí, obecně 

prospěšné společnosti; 

● minimální výše grantu je 5000 Kč, maximální výše grantu je 50 000 Kč; 

● písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z 

katastru nemovitostí (viz povinné přílohy žádosti); 

● plán zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby, protože 

považujeme následnou péči za důležitou a zajímá nás, jak ji zajistíte (Nadace Tipsport 

vypíše na podzim 2022 grant pouze na následnou péči, úspěšní žadatelé této výzvy ho 

dostanou automaticky – pokud o něj požádají);  

● nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 

stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné 

hranice pozemků 3 m (to neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, nebo pokud 

majitel sousedního pozemku souhlasí s výsadbou bližší než 3 m od jeho pozemku); 

● grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je podzim 

2022; 

● příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před 

plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, 

video, závěrečnou zprávu); 

● příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům 

Nadace Tipsport a jejím partnerům; 
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● příjemce podpory je povinen zaregistrovat novou výsadbu stromů do mapy výsadeb na 

portálu www.sazimebudoucnost.cz a označit financování Nadací Tipsport 

● propagace projektu – umístění cedulky ve formátu A4 ke každé výsadbě financované 

nebo spolufinancované z grantu Nadace Tipsport (cedulku zašle Nadace Tipsport všem 

úspěšným žadatelům v elektronické podobě, žadatelé cedulku pouze vytisknou, 

zalaminují a připevní k výsadbě); 

● povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoliv propagaci a komunikaci 

projektu o jeho realizaci za finanční podpory Nadace Tipsport: zmínit tuto informaci 

v textových a grafických materiálech včetně výroční zprávy, sociálních sítí (FB, Instagram, 

apod.) a webu organizace. 

 

 

6. PODMÍNKY UDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚDRŽBU TRÁVNÍKU 

● podmínkou pro vyplacení příspěvku je vložení Závěrečné zprávy do systému Grantys 

(nejpozději do 14 dnů po výsadbě) a doložení faktur za práci či nákup materiálu a 

vybavení na údržbu trávníku, faktury musí být vystavené v roce 2022;  

● příspěvek bude tedy vyplacen zpětně, nejpozději do konce roku 2022. 

 

 

7. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ 
 

Projekty zhodnotí odborná komise Nadace Tipsport a jejích partnerů. 

 

8. JAK PODAT ŽÁDOST 
 

Žádost se zadává přes webové rozhraní Grantys na adrese www.nadacetipsport.grantys.cz. 

 

Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických 

souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. 

 

Povinnými přílohami žádosti jsou: 

 

● přehledné vyznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě); 

● informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče); 

● podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (v případě, že vlastník není 

shodný s žadatelem, příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že 

jsou v ní uvedena čísla parcel, se kterými mohou hospodařit), v případě výsadby u hranice 

pozemku (méně než 3 metry) je obvykle nutný i souhlas vlastníka sousedního pozemku1; 

 
1 Zákon 89/2012, § 1017. Doložte souhlas vlastníka sousedního pozemku (pozemků), nebo 
zdůvodněte, proč takový souhlas není nutný (zákon připouští výjimky, je-li na sousedním pozemku les 
nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, nebo je místní zvyklost jiná).

 

http://www.sazimebudoucnost.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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● fotografie současného stavu lokality. 

 

 

9. PŘEHLED GRANTOVÉ VÝZVY V ROCE 2022 
 

Grantová výzva Zasaď strom za svůj klub – k rozdělení na výsadby: 1 000 000 Kč 

Na údržbu trávníků: až další 1 000 000 Kč  

Finanční rozsah grantové podpory na výsadby pro jednoho žadatele: 5 000 Kč – 50 000 Kč 

 

HARMONOGRAM: 
● do 30. 6. 2022 příjem žádostí  

● 2. 8. 2022 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise; 

● do 30. 8. 2022 uzavření smluv s úspěšnými žadateli; 

● realizace projektů na podzim 2022 - do 30. 11. 2022; 

● do 14 dnů od ukončení výsadby zaslání závěrečné zprávy; 

● do konce roku 2022 odešle Nadace Tipsport příspěvek na údržbu trávníku  

 

10.  DALŠÍ INFORMACE 
 

Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví:  

Světlana Kárová, svetlana.karova@nadacetipsport.cz, Nadace Tipsport 
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