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CÍLE  
 

1) představit iniciativu Sázíme budoucnost a její přínos pro města a obce  

 

• zdroj sdružující možnosti financování mimo OP ŽP 

• nástroj metodické a legislativní podpory výsadeb 

•  důraz na kvalitní výsadby a následnou péči 

•  sběr dat o výsadbách a druhové skladbě 

 

2)   nabídnout možnosti spolupráce a pomoci při výsadbách 

 

 





ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ 
 

 



ČESKO#SAZIBUDOUCNOST 
 

 

 583 820 STROMŮ 

 12 548 DOBROVOLNÍKŮ  

 1 028 VÝSADEB 

 



KDO#SAZIBUDOUCNOST 
 

 Nejaktivnější sazeči jsou města a obce (381 akcí), které následují spolky a neziskovky s 259 akcemi a občané se 195 

akcemi. Veřejné instituce zorganizovaly 110 akcí, firmy 42 akcí a zemědělci a vlastníci půdy 22 akcí. Školy a vzdělávací 

instituce stály za 19 akcemi. 

381 

259 

195 

110 

42 
22 

19 Počet výsadeb 

město/obec 

spolek/NNO 

občan 

veřejná instituce 

firma 

zemědělec/vlastník půdy 

škola/vzdělávací instituce 



ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍCI 
 

 
Celkem se do výsadeb zapojilo přes 12 tisíc lidí. Nejvíce sazečů nalákaly na své akce spolky a neziskovky (5 310) spolu s 

obcemi (4 732). Lidí z firem sázelo 1 075, mladých se zapojilo 321. 
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KDE SE SÁZÍ 
 

 Celkem proběhlo 1 028 výsadeb. Mezi top 5 nejaktivnějších krajů, co do počtu výsadeb patří Jihomoravský kraj (267 akcí), 

následovaný Středočeským (170), Moravskoslezským (103), Jihočeským (92) a Pardubickým, Olomouckým a Ústeckým (48 

akcí všechny tři kraje ). 
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CO SE SÁZÍ 
 

 
Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí duby a javory, národní lípa je na třetím místě. Do top 10 se probojovaly i dva 

jehličnany: borovice a modřín a z ovocných stromů třešeň. 



FINANCOVÁNÍ VÝSADEB 
 

 



PROPOJOVÁNÍ AKTÉRŮ 
 

 



NÁSLEDNÁ PÉČE 
 

 



ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ 
 

 



JAK SÁZÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 Registrováno 9974 vysazených stromů 

 Zapojilo se 3657 lidí 

 Sází města a obce: Město Pohořelice, MČ Brno-sever, Obec Vedrovice 

 Sází občané a spolky: Okrašlovací spolek Mikulov, TJ Sokol, Sázíme stromy, 

z.ú., soukromý zemědělec Jan Viktorín 

 Sází veřejné instituce: ZOO Brno, SPÚ, Veřejná zeleň města Brna 
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CO NABÍZÍME PARTNETRŮM 
 

 

 

 

 Nástroj pro zapojení široké veřejnosti do výsadeb s cílem zvýšit odolnosti krajiny a 

měst vůči změnám klimatu  

 Webový portál s interaktivní mapou a metodikami  

pro monitoring výsadeb na území obcí 

 Pomoc s naplánováním výsadeb 

 Propojení finančních zdrojů veřejných a soukromých pro větší dopad na změny v 

krajině i v intravilánech 

 Finanční zdroje pro výsadby v extravilánech  

 Spolupráci na legislativních změnách 

 Propagaci městských či obecních výsadbových aktivit 

 



CO POTŘEBUJEME 
 

 Deklarace připojení k iniciativě SB 

 Registrace výsadeb realizovaných v letech 

2019 a 2020  

 Stanovení cílů pro výsadby 

 Koncepční spolupráce – určení kontaktní 

osoby za úřad/obec/instituci… 

 



CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020 

 Alespoň 1 milion registrovaných stromů 

 Zapojení 20 % z celkových 6 248 obcí v ČR, krajů, dalších firem a institucí 

 20. 10. Vyhlášení Stromu roku ČR 

 20. 10. – 20.11. Měsíc pro stromy – hlavní výsadbová kampaň 

 17. 10. Alej porozumění, Hostivice, Jeneč 

 14. 11. Aleje svobody – završení podzimní výsadbové sezóny, Šatov 

 



Děkuji za pozornost 
petr.kazda@nadacepartnerstvi.cz 
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