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SÁZÍME NA PÉČI O MLADÉ STROMY 
 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ NA PÉČI O MLADÉ VÝSADBY V ROCE 2023 
 

1. CÍL GRANTU 
Nadace Tipsport se v rámci svého dlouhodobého projektu Jeden Čech, jeden strom již několik let 
věnuje sázení stromů v České republice. Nyní přichází s grantem na podporu ošetření a následné péče 
o mladé výsadby listnatých stromů (alejí, remízků, sadů apod.). Grant se týká stromů do 10 let věku, 
které jsou zasazené buď ve volné krajině, na rozhraní volné krajiny a zastaveného území, nebo v obcích 
a městech.  

K vypsání tohoto grantu jsme se rozhodli kvůli stále se prohlubující klimatické krizi. Jenom vysadit 
stromy nestačí. Jejich správné ošetřování a pravidelná zálivka v prvních letech života přispívají k jejich 
růstu a dlouhověkosti. Stromy v dobré kondici napomáhají adaptaci krajiny, měst a obcí na změnu 
klimatu díky tomu, že zadržují vodu, ochlazují své okolí, omezují půdní erozi, napomáhají stabilizaci 
ekosystémů a rozvíjí biodiverzitu. 

Cílem Nadace Tipsport je rozšířit obecné povědomí o environmentálním, sociokulturním 
a ekonomickém významu stromů, aktivně zapojit veřejnost do péče o tyto stromy a podpořit komunitní 
vazby a zájem lidí o prostředí, v němž žijí.  

Úspěšný žadatel o grant tak získá až 50 000 Kč na péči o mladé stromy.  

 

2. HLAVNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ  
• Úplnost a formální správnost grantové přihlášky a jejích příloh; 
• jasný a stručný popis plánované péče o mladé výsadby; 
• míra zapojení odborníků do péče o stromy a podíl péče prováděné svépomocí; 
• umístění stromů – zaměření na ošetření stromů na veřejně přístupných nebo komunitně 

využívaných pozemcích obcí, svazků obcí, sportovních klubů, spolků, obecně 
prospěšných společností, dále na veřejně přístupných pozemcích fyzických osob, které 
získaly na danou výsadbu podporu z grantové výzvy Nadace Tipsport Sázíme původní 
odrůdy ovocných stromů 2022 nebo Zasaď strom za svůj klub 2022; 

• zakreslení místa ošetřované výsadby v mapě; 
• realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek, jako 

referenci použijte tabulku v Příloze 1); 
• tvůrčí, materiální nebo finanční účast dalších subjektů – místních sdružení, spolků, 

občanů, samosprávy apod. je výhodou. 
 

3. NA CO LZE ŽÁDAT 
• Péči o mladé výsadby do deseti let věku ve volné krajině, na rozhraní volné krajiny se 

zastavěným územím a v obcích; 
• ošetření stromů odborníkem (zejm. v případě výchovného řezu stromů); 
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• zakoupení nezbytného materiálu na péči a ochranu (za takový materiál jsou považovány kůly, 
pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, mulč, ve zdůvodněných případech 
zavlažovací vaky), dále také drobná opatření na podporu biodiverzity, která mají zároveň 
sloužit jako prevence před poškozením mladých stromů (např. „berličky“ pro dravce); 

• opravu a odplevelení závlahových mís, případně jejich vytvoření, pokud chybí (o příspěvek 
na údržbu závlahových mís lze žádat pouze v případě, že žadatel není schopen tuto činnost 
zajistit svépomocí); 

• zakoupení nářadí potřebného k následné péči (maximálně do výše 15 % z celkově žádané 
částky). 

 

4. NA CO NELZE ŽÁDAT 
• Stříhání živých plotů;  
• použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny a substrátu s 

jejím obsahem, na barevnou mulčovací kůru, závlahové roury „husí krky“; 
• drobné neodborné práce, které lze provést svépomocí; 
• péči o stromy na soukromých pozemcích a pozemcích, které nejsou přístupné široké veřejnosti 

či komunitně využívané; 
• péči o jehličnaté stromy a péči o lesní porosty. 

 

5. PODMÍNKY UDĚLENÍ GRANTU 
• Oprávněnými žadateli jsou obce a svazky obcí, sportovní kluby, spolky, obecně prospěšné 

společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků 
jednotek, družstva, školské právnické osoby, dále také ty fyzické osoby, jejichž pozemek je 
přístupný veřejnosti a je na něm výsadba z grantu Sázíme původní odrůdy ovocných stromů 
2022. Upřednostněni budou žadatelé, kteří žádají na péči o stromy ve veřejně přístupné 
lokalitě, rádi však posoudíme i žádosti na péči o stromy, které se nacházejí na komunitně 
využívaných pozemcích; 

• minimální výše grantu je 5 000 Kč, maximální výše grantu je 50 000 Kč; 
• žadatel musí dodat písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlené ošetření, 

včetně výpisu z katastru nemovitostí (viz povinné přílohy žádosti); 
• úspěšní žadatelé grantových výzev Zasaď strom za svůj klub 2022 a Sázíme původní odrůdy 

ovocných stromů 2022 dostanou grant automaticky, pokud podají řádně vyplněnou žádost; 
• příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu/datech ošetření (min. 14 dní před 

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

• příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na ošetření stromů zástupcům Nadace 
Tipsport a jejím partnerům na základě předchozí domluvy; 

• propagace projektu – umístění cedulky ve formátu A4 ke každé ošetřené 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 
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v textových a grafických materiálech včetně výroční zprávy, sociálních sítí (FB, Instagram 
apod.) a webu organizace. 
 

6. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ 
Projekty budou hodnoceny odbornou grantovou komisí. 

 

7. JAK PODAT ŽÁDOST 
Žádost se podává elektronicky přes webové rozhraní Grantys na adrese 
www.nadacetipsport.grantys.cz. 

Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických, řádně 
pojmenovaných, souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. 

Povinnými přílohami žádosti jsou: 

• přehledné vyznačení ošetřované výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo 
ortofotomapě s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku) – přílohu pojmenujte mapa1, 
mapa2; 

• informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče, musí být 
viditelné a čitelné jméno majitele pozemku) – přílohu pojmenujte informace_pozemek; 

• podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (pouze 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) – přílohu pojmenujte 
souhlas_vlastnika;  

• fotografie současného stavu lokality – přílohu pojmenujte lokalita1, lokalita2;  
• detailnější fotografie současného stavu koruny stromů a dalších částí stromu, kterých se 

ošetření týká (vč. zálivkové mísy, kůlů, úvazků apod.) – je nutné dodat kvalitní fotografie 
současného stavu stromu, aby bylo možné porovnání s fotografiemi, které žadatelé dodají po 
aplikaci všech opatření následné péče na konci projektu – přílohu pojmenujte detail1, detail2.  

 

8. PŘEHLED GRANTOVÉ VÝZVY 
V rámci grantové výzvy Sázíme na péči o mladé stromy je k rozdělení: 500 000 Kč. 

Finanční rozsah grantové podpory pro jednoho žadatele je: 5 000 Kč – 50 000 Kč. 

HARMONOGRAM: 
● 1. 11. 2022 - 13. 1. 2023 příjem žádostí; 
● 8. 2. 2023 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise; 
● do 28. 2. 2023 uzavření smluv s úspěšnými žadateli; 
● 1. 3. 2023 - 30. 9. 2023 realizace projektů; 
● do 30 dnů po poslední aktivitě hrazené z projektu zaslání závěrečné zprávy (nejpozději 

tedy 30. 10. 2023). 
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9. DALŠÍ INFORMACE 
Bližší informace rádi poskytneme a dotazy zodpovíme na e-mailu info@nadacetipsport.cz. 
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SÁZÍME NA PÉČI O MLADÉ STROMY 

PŘÍLOHA 1 – REFERENČNÍ CENÍK POLOŽEK 
 

S odůvodněním je možné žádat i o vyšší částky.  

Dle potřeby konkrétní výsadby je možné žádat i o položky, které v tomto referenčním ceníku nejsou 
uvedeny. 

 
Položka Doporučená cena  Poznámka 

Ošetření stromu výchovným řezem  
  

• řez ovocných dřevin výchovný 1 až 5 let po výsadbě 200 Kč/ks 

• řez ovocných dřevin výchovný 6 až 10 let po výsadbě 300 Kč/ks 

• výchovný řez neovocných stromů – výška stromu do 4 m 150 Kč/ks 

• výchovný řez neovocných stromů – výška stromu 4 až 6 m 300 Kč/ks 

Ochrana proti zvěři 
  

• kůl 150 Kč/ks 

• chránička 100 Kč/ks 

• příčka 15 Kč/ks 

• pletivo 120 Kč/m 

Mulčování a závlahové práce 
  

• mulčovací práce 100 Kč/strom 

• mulč 300 Kč/m3 

• zalití stromu  150 Kč/m3 

• doprava vody mechanizací (traktor, cisterna apod.) 900 Kč/hod 
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