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Úvodní slovo ředitelky 
Vážení čtenáři, 

tento rok byl naprosto výjimečným, protože se nám 
podařilo zvládnout ohromný nárůst zájmu o sázení 
stromů. Jen během podzimu jsme vysadili téměř 900 
stromů a z toho máme velkou radost! 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo i ve třetím roce  
existence rozšířit naše aktivity do dalších regionů. Je 
to to náš dlouhodobý cíl – inspirovat další, aby se 
k nám připojili a mohli jsme tak vysadit více stromů, 
zapojit více dobrovolníků a šířit naše poslání 

v dalších částech České republiky. Podařilo se nám tento rok sehnat finanční 
podporu na výsadbu 1079 stromů, 1048 keřů a zapojili jsme 1462 dobrovolníků. 

Stále nás těší, že se nám ozývají samotné firmy se zájmem o sázení stromů. 
Zároveň nás kontaktují dobrovolníci, že chtějí přispět vlastní rukou k dílu, i obecní 
úřady, že mají místa na výsadbu! Velmi nám pomohl grant MŽP, který kryl část 
našich provozních nákladů. Tento rok se nám podařilo stabilizovat naše regionální 
centra.  

Velký dík za tento úspěch patří všem členům našeho týmu – Lence, Jitce, Míše, 
Věře, Zuzaně, Kristině, Terce, Lukášovi, Petrovi, Honzovi a Vlaďce. Všichni společně 
a zároveň jednotlivě přispívají k dobrému jménu Sázíme stromy, ke skvěle odvedené 
práci během příprav sázení a pak i při samotné realizaci. Hlavně jim ale patří díky za 
nadšení, které kolem sebe šíří a kterým působí na všechny dobrovolníky, kteří se 
k výsadbám rozhodli. Jedině tak je totiž možné, že firmy a lidé a i obce jsou tak 
spokojeni, že s námi chtějí sázet opakovaně.  

 

ing. Martina Pavelková 

ředitelka Sázíme stromy z.ú. 
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Naše poslání 
 

Sázíme stromy s dobrovolníky anebo se samotnými zaměstnanci firem. Místa na 
sázení hledáme s obecními úřady. Prostředky na sázení získáváme od firem, které 
se rozhodnou podpořit životní prostředí. Snažíme se firmy, obecní úřady, 
dobrovolníky a další instituce propojit, protože  pro budoucí růst stromů považujeme 
za důležité všeobecnou shodu všech subjektů. Stromy vysadí zaměstnanci firmy, děti 
ze škol, školek, hasiči, skauti, místní spolky a nebo rodiny s dětmi. Zapojujeme také 
znevýhodněné občany a děti. Po vysazení stromy přebírá obecní úřad, který se 
zavazuje k následné péči. Naše organizace zajistí nákup a dopravu stromů na 
určené místo, odborný dohled  nad sázením a instruktáž – Jak správně vysadit 
strom. Dále zajistíme nebo doplníme veškeré potřebné nářadí. 

 

Proč sázíme stromy? 
1. Každým rokem se na světě vykácí 70.000 km2 stromů, to je území velké jako 

celá Česká republika. I v rámci ČR počet vzrostlých stromů neustále klesá. 
Aktivní výsadbou se tato čísla vyrovnávají. 
 

2. Chceme, aby si firmy uvědomovaly, že svojí činností životní prostředí spíše 
zatěžují a je třeba přírodu aktivně podporovat. Vysazení stromů může být pro 
firmu prvním krokem ještě i k dalším změnám vedoucím k větší 
zodpovědnosti. Považujeme za velký rozdíl darovat peníze na výsadbu a 
nechat specializovanou firmu, aby stromy vysadila, a na druhé straně zapojit 
dobrovolníky, nechat je vykopat jámu, zatlouct kůly, zmazat se od hlíny a 
nakonec cítit hrdost a štěstí.  
Jsme rádi, když lidé mají díky tomu, že sami sázeli, ke stromu vztah. 
 

3. Považujeme naší práci za velmi důležitou v dnešním světě velkých nároků na 
výkon a rychlost. Chceme, aby sázení stromů bylo pro všechny vedle podpory 
vědomí o nutnosti naši přírodu chránit hlavně „zahradní terapií“. 
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Vedení a orgány organizace 
 
 

 

Ing. Martina Pavelková 
Ředitelka 

 

Ing. Renata Kochová 
Revizor 

 

Ivana Abramčuková 
člen správní rady 

 

Ing. Jan Pavelka 
člen správní rady 

 

Ing. Olga Procházková 
člen správní rady 

 

Ing. Zuzana Kazmirowská 
hlavní koordinátor krajinářských návrhů 
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   Ing. Lenka Dočkalová 
zástupce pro Moravu a Slezsko 

 
  Ing. Vladimíra Pourová 
koordinátor výsadeb Středočeský kraj 

              
    JUDr. Štěpán Holub 
 právník 

 
    Kristina Límová 
 koordinátor výsadeb Středočeský kraj 

 

  Ing. Věra Marečková 
koordinátor výsadeb Středočeský kraj, 
administrace grantů 

 

 Petr Cerman 
koordinátor výsadeb Středočeský kraj, 
administrace facebooku 
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Ing. Míša Podivínská 
koordinátor výsadeb Jižní Čechy 

 
 Lukáš Sejkora 
koordinátor výsadeb Brno a Přibyslav 

      
  Jitka Plháková 
koordinátor výsadeb Brno a Přerov 
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Aktivity v roce 2016 

LE
D

EN
 

Příprava jarních výsadeb. Zpracování nabídek pro firmy na organizace teambuildingových akcí, 
oslovování obecních úřadu a kontrola vybraných míst k sázení, příprava krajinářských projektů. Migrace 
webového účtu Sázíme stromy na vlastní doménu u Google.  

Ú
N

O
R

 

Příprava jarních výsadeb. Zapracování nabídek pro firmy na organizace teambuildingových akcí, 
oslovování obecních úřadů a kontrola vybraných míst k sázení, příprava krajinářských projektů  

B
Ř

EZ
EN

 Realizace jarních výsadeb, setkání celého týmu Sázíme stromy v Praze a plánování aktivit na celý rok. 
Školení Google Apps pro celý tým – nastavení užívání sdílených dokumentů, tvorba rozpočtů a 
plánovacích tabulek pro sdílení v celém týmu. 

D
U

B
EN

 Realizace jarních výsadeb.  

K
VĚ

TE
N

 Příprava podkladů pro žádost o grant u firmy Patagonia a Nadace Partnerství. 

Č
ER

VE
N

 Příprava podzimních výsadeb. Finalizace grantu pro firmu Patagonia, kde žádáme peníze pro dva velké 
projekty – biokoridor u Prahy a mez u Opavy. Začínají jednání s firmou Henkel o spolupráci při výsadbě 
min 200 stromů již během podzimu. Během června zvládáme sehnat ještě dalších 10 lokalit pro tuto akci 
– Vraťte stromům korunu. 

Č
ER

VE
N

EC
 Příprava podzimních výsadeb. Tvorba nabídek na teambuildingy, navštěvování lokali, kde se bude 

sázet, příprava krajinářských návrhů. 

SR
PE

N
 Příprava podzimních výsadeb. Tvorba nabídek na teambuildingy, navštěvování lokali, kde se bude 

sázet, příprava krajinářských návrhů. 

ZÁ
Ř

Í 

Díky teplému počasí jsme mohli začít sázet až na úplném konci září. Získáváme grant firmy Patagonia. 
Do konce listopadu máme naplánováno více než 50 sázení. Účast na konferenci Tools for grassroots, 
kterou organizuje firma Patagonia v Anglii v Manchesteru. Za náš tým se účastní Míša Podivínská a 
přináší nápady na rozvíjení našeho fundraisingu. Tiskneme odznáčky, které rozdáváme na konci všech 
podzimních výsadeb. Začínáme aktivně vytvářet komunitu našich individuálních podporovatelů. 

Ř
ÍJ

EN
 Přibývá fanoušků na facebooku, již máme 650 příznivců. Stále se nám hlásí lidé z různých míst naší 

republiky se záměry na sázení. Žádáme opět o grant MŽP na krytí našich provozních nákladů. Probíhají 
podzimní výsadby po celé republice. 

LI
ST

O
PA

D
 Během listopadu probíhají stále sázení, sázeli jsme až do úplného konce listopadu. 

PR
O

SI
N

EC
 Uzavíráme účetnictví roku 2016, pracujeme na úpravách a změnách našeho webu, který chceme mít 

nový začátkem roku 2017. Do našeho týmu přichází nová kolegyně Kristýna Kovandová.  
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Sázení v číslech 
Místo Termín Stromů Keřů Dobrovol

níků 
Jaroměř	-	alej	na	okraji	pole	 29/03/16	 20	 0	 22	
Úholičky	-	polní	cesta	 29/03/16	 25	 0	 17	
ořešáky	v	Úněticích	 30/03/16	 12	 0	 20	
Bystřice	 30/03/16	 4	 150	 10	
Vilantice-Chotěborky,	dosadba	v	sadu	 31/03/16	 16	 0	 13	
Vítězná-Kocléřov,	pokračování	javorové	aleje	 31/03/16	 5	 0	 8	
Ovocné	stromy	-	Brno	Líšeň	 03/04/16	 4	 4	 30	
Choustníkovo	Hradiště	-	pamětní	lípy	 06/04/16	 2	 2	 8	
Vítězná-Kocléřov,	ovocné	dřeviny	v	zahradě	MŠ	 07/04/16	 4	 0	 20	
Sázení	Příbram	-	jedlá	zahrada	 07/04/16	 16	 30	 100	
Mukařov	-	sázení	s	HPE	s.r.o.	a	místní	ZŠ	 08/04/16	 30	 0	 30	
Koleje	17.listopadu	-	20	Lip	 08/04/16	 20	 30	 45	
2	vrby	v	Březně	 08/04/16	 2	 0	 20	
Dolní	Chabry	-	Accenture	 09/04/16	 16	 0	 10	
Příbram	-	jedlá	zahrada	pokračování	 19/04/16	 5	 35	 15	
20	stromů	v	Kravařích	 20/04/16	 20	 0	 23	
Sázení	kaštanů	a	lípy	v	Přerově	 24/04/16	 4	 0	 12	
Břízy	u	ZŠ	Dubňany	 28/04/16	 6	 0	 15	
Mezinárodní	škola	sází	biokoridor	v	Chýni	-	grant	firmy	
Patagonia	 14/10/16	 0	 357	 80	
Osázení	hřiště	u	ZŠ	a	MŠ	v	Ostravě	-	Krásném	Poli	 14/10/16	 16	 0	 31	
Dvacet	ovocných	stromů	ve	Štítech	 14/10/16	 20	 0	 13	
Spolek	Vopaták	sází	20	jeřabin	v	Opatovicích	I.	 15/10/16	 20	 0	 10	
DHL	sází	ovocné	i	solitérní	stromy	kolem	ZŠ	Jistebník	 15/10/16	 10	 0	 14	
Alej	u	stezky	mezi	Mukařovem		Žernovkou	 15/10/16	 10	 0	 7	
Třicet	nových	stromů	a	šedesát	keřů	ve	Vítězné	Kocléřově	 17/10/16	 30	 60	 45	
Komerční	pojišťovna	sází	sad	švestek	v	Kostelci	u	Křížků	 19/10/16	 35	 0	 10	
Panalpina	sází	biokoridor	v	Chýni	 20/10/16	 21	 0	 16	
Nové	stromy	a	keře	Pod	Střediskem	 22/10/16	 19	 200	 20	
Rozsochatec	-	domov	seniorů	 23/10/16	 20	 20	 25	
Vzrostlé	stromy	a	keře	u	dětského	hřiště	v	Přerově	 23/10/16	 5	 50	 75	
Přerovskou	Rokli	zdobí	nové	stromy	 24/10/16	 13	 0	 11	
Stromořadí	v	Doubku	-	PSČP	 25/10/16	 19	 0	 7	
Nová	třešeň	těší	děti	LMŠ	Zeměkvítek	 26/10/16	 1	 0	 11	
Sázení	stromů	na	Bačově	 28/10/16	 17	 0	 15	
Dvacet	dva	jeřábů	kolem	cyklostezky	v	Kravařích	 28/10/16	 22	 0	 50	
Henkel	+	ROSSMANN	sází	ovocnou	alej	v	Chýni	 31/10/16	 35	 0	 35	
Panalpina	v		Chýni	přidává	rekordních	60	stromků	 03/11/16	 60	 0	 16	
Jedlý	les	–	Přibyslav	 04/11/16	 20	 0	 26	
Velké	sázení	se	školami	v	Opavě	 04/11/16	 30	 50	 130	
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Chimpanzee	podpořilo	zelenou	oázu	v	Budilově	 04/11/16	 10	 30	 15	
Malenice	 05/11/16	 30	 30	 20	
Patagonia	věnovala	remízek	Opavě	 05/11/16	 25	 0	 35	
DHL	obnovuje	park	Proutnice	v	Květnici	 05/11/16	 10	 0	 12	
Ruukki	odděluje	Jeneč	od	průmyslové	zóny	 08/11/16	 50	 0	 18	
Čtyřicet	tři	bříz	pro	cyklostezku	v	Kravařích	 09/11/16	 43	 0	 44	
Do	Přírodní	zahrady	u	Medláneckého	rybníka	přibyla	nová	
lípa	 12/11/16	 1	 0	 10	
Kouzelné	Medlánky	oživí	nové	stromy	 12/11/16	 10	 0	 15	
Alej	ke	křížku	v	polích	v	Černilově	 12/11/16	 20	 0	 45	
Abrasiv	vysadil	jabloňo-hrušňovou	alej	ke	Schodům	do	nebe	 12/11/16	 50	 0	 26	
Sázení	ořešáků	v	Horoměřicích	dne	12.11.2016	 12/11/16	 18	 0	 18	
BNP	Paribas	Personall	Finanace	SA	v	Jenči	u	Prahy	 13/11/16	 20	 0	 15	
Výsadba	lip	v	Praze	17-	Řepích	s	GMC	Software	 14/11/16	 5	 0	 13	
Jedlý	les	-	Brno	Líšeň	 16/11/16	 14	 0	 30	
Sázení	V	Noutonicích	s	Penzijní	Společností	České	Pojišťovny	 16/11/16	 37	 0	 17	
Holé	Vrchy	–	Chimpanzee	 19/11/16	 20	 0	 6	
Dvacet	nových	javorů	do	aleje	v	Hrušovanech	 19/11/16	 20	 0	 21	
Sázení	v	Úněticích	s	Penzijní	společností	České	pojišťovny	 22/11/16	 32	 0	 14	
30	nových	stromů	do	aleje	v	Hrušovanech	u	Brna	 25/11/16	 30	 0	 23	
Celkem   1079 1048 1462 

Od založení jsme vysadili 1925 stromů, 1946 keřů a zapojili 3154 dobrovolníků. 

Sázení je sezónní aktivita, kterou lze realizovat na podzim a na jaře v době 
vegetačního klidu. Ostatní měsíce věnujeme pečlivé přípravě, shánění pozemků, 
sazenic stromů, keřů, domluvy s dobrovolníky, kteří se do sázení zapojí, a firem, 
které naši práci podpoří. Vše musí být velmi dobře naplánováno, aby v krátké době 
během jara a podzimu mohla být sázení uskutečněna.  
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Finanční výkazy 
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V roce 2016 nás podpořily tyto firmy 
 
Accenture s.r.o., Panalpina Business Services s.r.o, Chimpanzee s.r.o. , Můj 
stromeček s.r.o., Moet Hennessy s.r.o., Oborová Zdravotní pojišťovna, Patagonia, 
Henkel, ROSSMANN, BNP Paribas Personal Finance, CGI, GMC Software 
Technology s.r.o., Penzijní společnost České pojišťovny a.s., DHL Global Forwarding 
CZ s.r.o., Wistron InfoComm Czech s.r.o, Komerční Pojišťovna, Olympus Medical 
Products Czech s.r.o., Ruukki CZ s.r.o., Abrasiv a.s., SMS InfoComm Czech s.r.o., 
Finační správa Brno, Reso s.r.o.   a další jednotlivci. 
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Splnění cílů, které jsme si dali na rok 2016 

 

V tomto roce jsme se hlavně plánovali zaměřit na stabilizaci a další rozvoj našich 
regionálních zastoupení. Podpora našich nových členů byla pro nás prioritou. To se 
nám povedlo i uskutečnit a každý z nových kolegů zorganizoval několik 
samostatných sázení, takže nyní jsou všichni dobře připraveni na další rok a hlavně 
jsme připraveni předávat zkušenosti zase dalším novým kolegům. 

Dali jsme si v roce 2015 tyto dlouhodobé cíle:  

1. stabilizace fungování nových členů – nabírání zkušeností – každý zorganizuje 
samostatně 2 až 3 sázení – dokázali jsme na Ostravsku, Brněnsku a 
v Praze tento plán značně převýšit a z toho máme ohromnou radost. 
Noví kolegové díky velkému zájmu firem hlavně během podzimu, 
zorganizovali každý více než 6 sázení. 

2. stabilizace vzdáleného fungování týmu - sdílené dokumenty na google disku, 
který každý aktualizuje včetně tvorby rozpočtu a vyúčtování – na sdíleném 
disku máme řídící tabulku, kde máme evidována všechna sázení a každý 
informace pravidelně aktualizuje, stejně tak rozpočty k jednotlivým 
výsadbám, vše funguje skvěle, máme dobrý přehled. 

3. finanční stabilizace - získat opět grant MŽP na provozní náklady a vytvořit 
portfolio přispívajících firem měsíčně – minimálně 10 přispívajících firem, nebo 
tolik, aby měsíční podpora byla  35 tis czk  - tento cíl stále realizujeme, 
zažádali jsme o grant MŽP a tento rok na dvojnásobnou částku, abychom 
mohli z grantu ocenit 4 kolegy, začali jsme na sázeních rozdávat 
odznáčky s naším logem výměnou za emailovou adresu. Na adresy 
rozesíláme pak email s žádostí o pravidelný měsíční příspěvek, který by 
nám pomáhal krýt provozní náklady a rozvoj organizace. Počet 
pravidelných individuálních přispěvovatelů roste, ale pomalým tempem, 
firmy, které by nám pravidelně přispívaly se nám podařilo získat 2. 

4. mít kolegu i v Západních Čechách – zatím kolegu v Západních Čechách 
nemáme. 

a tyto krátkodobé cíle: 

5. podpořit prodej certifikátu hlavně o Vánocích – minimálně 50 certifikátů – 
certifikátů jsme prodali pouze jednotky pro soukromé osoby. 

6. shánět lokality na výsadbu dopředu a mít jejich databázi, každý ve svém 
regionu alespoň 2 až 3 lokality připravené – tento cíl se nám podařilo splnit 
již v prosinci, máme připraveny lokality na výsadby. 
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Výhled na rok 2017 
	

Zejména podzim roku 2016 byl ohromně úspěšným a zažili jsme velký nárůst sázení 
hlavně v okolí velkých měst – Praha, Brno a Ostrava.  

Během léta roku 2016 jsme navázali spolupráci s firmou Henkel a ROSSMANN a 
díky ní jsme vysadili v 11 lokalitách 226 stromů. Tyto dvě firmy zorganizovaly 
společný projekt Vraťte stromům korunu a na základě toho obchody vybíraly korunu 
z prodaného zboží na stromy. Stromy pak sázeli dobrovolníci v lokalitách po celé 
České republice. Tato spolupráce by měla být i v dalších letech.  Již začínáme jednat 
o podobě tohoto projektu na rok 2017.  

Stejně tak i další firmy, které sázení využily spíše jako týmovou akci a sázely tedy 
samotní zaměstnanci, vyjádřily zájem v dalším roce opět sázet. S firmami jsme 
navázali pěkný a mnohdy přátelský vztah, takže jsme ze zájmu potěšeni. Taková 
dlouhodobá spolupráce je pro nás snazší, protože budeme již dopředu vědět s jakým 
počtem firem máme počítat. Zaměstnanci také již vědí s čím mají při sázení počítat a 
tak každé další sázení se stejným týmem je snazší. Budeme se snažit s firmami, 
které v roce 2017 sázení zopakují navázat formální dlouhodobou spolupráci. 

V roce 2016 na podzim se naše kolegyně Míša Podivínská účastnila konference Tool 
for Grassroots v Manchestru, kde se školila a inspirovala příběhy jiných neziskových 
organizací, jak získat pravidelné podporovatele a řídit vlastní fundraising. To je také 
náš velký cíl na rok 2017. Vymyslet a uvést do praxe efektivní způsoby, jak získat 
finance na krytí našich provozních nákladů. Část nákladů kryje grant MŽP, který nám 
ohromně pomáhá, ale prostředky jsou každý rok nejisté, Rádi bychom měli síť 
individuálních a firemních pravidelných dárců, kteří by přispívali na chod organizace. 

Dalším naším přáním je získat do našeho týmu nové kolegy v dalších městech. 

Rozhodli jsme se částečně předělat naší webovou prezentaci, protože již nestačí 
našim současným nárokům a jednoduše nezobrazuje velký počet sázení, která nyní 
organizujeme. Také bychom chtěli web rozdělit na několik sekcí, aby bylo vše 
přehlednější. 

Budeme se snažit podpořit kolegy v jiných zemích, kteří by chtěli pracovat stejným 
způsobem jako Sázíme stromy. V současné době jsme v kontaktu s neziskovou 
organizací v Itálii, která nás požádala o rady. My aktivně hledáme někoho, kdo by 
chtěl stejným způsobem pracovat na Slovensku. 

 

 

	

	


