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Sázíme 10 milionů stromů pro 
odolná města a zdravou krajinu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proč sázíme budoucnost? 
Naším úkolem je připravit Českou republiku na změny klimatu. Strom je snad nejúčinnější 
nástroj, jaký máme. Chceme jich do ulic, náměstí i polí a luk dostat 10 milionů. 

BUĎTE PŘI TOM A SPOLEČNĚ VRÁTÍME ŽIVOT I DO VAŠÍ OBCE A MĚSTA! 

 

Co nabízíme Vám 

PODPORU VÝSADEB STROMŮ A KEŘŮ 

• Zažádejte si o výsadbové granty Nadace Partnerství. Pro revitalizace školního 
parku jsou ideální Zelené oázy, které vyhlašujeme každoročně 1. září. Více 
informací najdete zde www.nadacepartnerstvi.cz/Granty 

• Všem sázejícím nabízíme také pomoc s medializací prostřednictvím našeho 
webu a sociálních sítí. Fotky a příběhy z výsadeb můžete posílat na: 
sazimebudoucnost@nadacepartnerstvi.cz.  

SPRÁVNÁ VÝSADBA A NÁSLEDNÁ PÉČE JE KLÍČOVÁ 

• Stáhněte si zdarma manuály a metodiky k výsadbám na 
www.sazimebudoucnost.cz/#section-type 

• Video: Jak vysadit strom krok za krokem najdete na našem Youtube.  
• Nezapomínejte na pravidelnou zálivku a následnou péči o čerstvě vysazené 

stromy. Více informací na www.sazimebudoucnost.cz/nasledna-pece   

 

Registrace výsadeb a soutěž Zlatý rýč 

• Zaregistrovat výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil strom mimo les, 
počítá se i jabloň na vaší zahrádce. Po zaregistrování stromu se každý strom přidá 
na naši interaktivní mapu a započítá se mezi 10 milionů nových stromů v naší 
krajině. Více informací najdete na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby 

• Nejúspěšnější sázející vyhlásíme za každý rok na výročním setkáním partnerů 
iniciativy Sázíme budoucnost v sídle Nadace Partnerství v Brně. Více o soutěži se 
dozvíte zde www.sazimebudoucnost.cz/cs/kdo-sazi-budoucnost  

 

Jak se můžete zapojit 

• Zažádejte si o grant a zorganizujte výsadbu u vás ve škole 
• Zaregistruje již vysazené stromy do naší mapy  
• Pomozte ostatním s jejich výsadbou. Více informací na 

www.sazimebudoucnost.cz/cs/akce 
• Znáte strom, který si zaslouží péči a má zajímavý příběh? Nominujte ho do 

ankety www.stromroku.cz Nominace přijímáme každý rok do 22. dubna. 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
mailto:sazimebudoucnost@nadacepartnerstvi.cz
http://www.sazimebudoucnost.cz/#section-type
https://www.youtube.com/watch?v=VgSVb9Q1UJQ
http://www.sazimebudoucnost.cz/nasledna-pece
https://www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby
http://www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby
http://www.sazimebudoucnost.cz/cs/kdo-sazi-budoucnost
https://www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby
http://www.sazimebudoucnost.cz/cs/akce
www.stromroku.cz

