
Strom roku
Hledáme strom, 
který žije s vámi!

Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství za fi nanční podpory SFŽP ČR a MŽP
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V anket Strom roku hledáme strom, který žije s vámi.
 � Máte chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí? Chcete je 

zviditelnit, získat pro ně odborná ošetření, vysadit nové? 
 � Uvítejte jaro procházkou ke svému oblíbenému stromu, 

vyfoťte ho a spolu s příběhem navrhněte do ankety 
o nejsympatičtější strom Česka. Pokud váš strom postoupí 
mezi  fi nalistů, bude moci soutěžit o arboristické ošetření, 
zahradnickou realizaci a postup do evropského kola. 

 � Finálové stromy se díky anketě stanou středem dění. 
Dovědí se o nich lidé z okolí i celé republiky, bude se 
jim věnovat zvýšená pozornost. Vašim úkolem v anketě 
bude získat pro strom co nejvyšší počet zaslaných 
dárcovských SMS a podpisů na hlasovacím archu. 

 � Hlasování je zpoplatněné a jeho výtěžek poputuje zpět 
k navrhovatelům. Peníze pak budou moci použít na výsadby 
a ošetření stromů nebo vytvoření propagačních materiálů 
s tématem stromu (brožura, kalendář, pohlednice atd.). 

JAK JDE ROK S ANKETOU STROM ROKU
Anketa Strom roku v České republice už stihla za více než desetiletí 
existence zapustit kořeny. Ustálil se i harmonogram a to, jak anketa 
po celý rok probíhá.

Anketa v ČR začíná na jaře a trvá po celý rok. 
Má několik fází: 

. Přihlaste strom
. Hlasujte
. Slavnostní vyhlášení
. Výsledky ankety

Za peníze vybrané 

při hlásování mohou 

navrhovatelé nechat strom 

ošetřit, nebo vysadit nové.
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. Navrhněte do ankety strom, který žije s vámi (březen—duben)
Nominovat strom může kdokoli — jednotlivci, rodiny, sdružení, školy 
i obce. Podat návrh je velmi jednoduché. Záleží na vás, jak přihlášku 
zpracujete. Pokud chcete do ankety nominovat alej či skupinu stromů, 
zvolte si jako zástupce jeden strom. Ze všech došlých přihlášek vybere 
odborná porota  fi nalistů. Hlasování o Strom roku je zpoplatněné 
a jeho výtěžek navrhovatelé použijí k péči o stromy v místě, kde žijí. 

Kritéria pro posuzování návrhů (podle důležitosti):
 � příběh stromu
 � co strom znamená pro dané místo a komunitu
 � kolik lidí strom do ankety navrhlo (upřednostňujeme 

kolektivní návrhy před návrhy jednotlivců)

. Hlasujte (červen—říjen)
Hlasování je zpoplatněné, a tak hlasující zároveň přispívají na péči 
o stromy přímo v místě, kde jejich oblíbený strom roste. Peníze získané 
hlasováním putují zpět k fi nálovým stromům a použijí se k ošetření 
a výsadbě stromů nebo vytvoření propagačních materiálů o stromech.  
Rozhodovat o vítězi je možné dvěma způsoby — zasláním DMS nebo 
sbíráním podpisů na zpoplatněné hlasovací archy. Oba způsoby jsou 
rovnocenné a mají stejnou váhu. Na hlasovací arch se hlasující může 
podepsat jen jednou.

. Slavnostní vyhlášení na Den stromů . října
U příležitosti slavnostního vyhlášení vítěze pořádá Nadace Partnerství 
kulturní akci. V letech — se konal Koncert pro stromy, na 
kterém vystupovaly známé osobnosti, jako například Dan Bárta, Hana 
Hegerová nebo Marta Kubišová. V roce  jsme se rozhodli změnit 
koncert za divadlo, od té doby pro stromy hráli například Ivan Trojan 
s Dejvickým divadlem nebo Jaroslav Dušek. Akci vždy spojujeme 
s oslavami Dne stromů, který v Česku připadá na . října.

. Výsledky ankety
Cenou pro vítězný strom je odborné arboristické ošetření, zahradnická 
realizace a postup do evropského kola. Ani ostatní fi nálové stromy 
ale nepřijdou zkrátka. Každý z nich, tedy i vítěz, získá peníze za hlasy, 
které mu jeho fanoušci dali. Navrhovatelé mohou tyto peníze použít 
na ošetření a výsadby stromů v místě, kde fi nalista roste. Mohou také 
vydat informační materiály o „svém“ stromu. Příspěvky z hlasování tak 
poputují přímo k jednotlivým stromům z ankety. 

O harmonogramu ankety Strom roku se více 
dozvíte na www.stromroku.cz
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JAK MŮŽETE STROM NAVRHNOUT?
V anketě Strom roku neexistuje žádný limit. Strom může navrhnout 
kdokoli a může jít o jakýkoli druh stromu. Výhodu mají pochopitelně 
stromy rostoucí na veřejných prostranstvích, ke kterým se lidé mohou 
zajít podívat.

Naše nezávazné tipy na návrhy:
 � strom významný pro jednotlivce nebo pro komunitu
 � strom, ke kterému se váže nějaká pověst
 � strom s osobitým příběhem
 � strom jako symbol místa
 � významný strom v krajině nebo obci
 � strom jako kuriozita
 � strom, který si zaslouží ochranu, nebo větší zájem lidí

Jak by měl návrh vypadat? 
Návrh — jeho obsahová stránka, ale i zpracování, hrají velkou 
roli. Přijímáme návrhy individuální, kolektivní i návrhy stromů, 
které zvítězily v místních nebo regionálních kolech ankety.

Návrh nemá žádnou předepsanou podobu nebo přesný formulář. Měl 
by ale obsahovat níže vyjmenované:

 � příběh stromu (historie, pověsti, výpověď o osobním 
vztahu ke stromu, dětmi vymyšlené pohádky, apod.)

 � fotografi i
 � určení druhu stromu (lípa srdčitá, jeřáb oskeruše, apod.)
 � určení lokality, kde strom roste (ulice, obec, okres, kraj)
 � GPS souřadnice (najdete např. na www.mapy.cz)
 � základní parametry stromu (přibližné stáří, obvod 

kmene ve výšce  cm nad zemí)
 � informace o možnostech spolupráce s dalšími 

lidmi a organizacemi na sbírání hlasů
 � popis toho, co byste chtěli s výtěžkem z ankety udělat 

(výsadba, ošetření stromu, propagační materiály)

Návrhy přijímáme od vyhlášení ankety v březnu a v dubnu 
v elektronické podobě na email stromroku@nap.cz nebo poštou 
na adrese Strom roku, Nadace Partnerství, Údolní ,   Brno.
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JAK PODPOŘIT SVÉHO FAVORITA?
Hlasování začíná v červnu a končí vždy . října. V období hlasování 
můžete průběžné počty hlasů pro jednotlivé fi nalisty sledovat na 
webu ankety www.stromroku.cz. Posledních sedm dní je hlasování 
tajné, konečné pořadí je tak pro všechny překvapením.

Pravidla hlasování:
 � jeden člověk = jeden podpis na hlasovací arch za celou 

dobu hlasování v jednom ročníku ankety (tj. jedna osoba 
může podpisem podpořit pouze jediný strom)

 � počet DMS poslaných z jednoho telefonního čísla není omezen
 � hodnota hlasu na archu a přes DMS je stejná
 � do fi nálního počtu hlasů jsou započítány hlasy, 

které jsou zaslány do . října včetně

Jak a kde se nejlépe shánějí hlasy?
Hlasy na hlasovací archy se nejlépe získávají:

 � v kulturních zařízeních a na společenských akcích jako jsou 
festivaly, hody, koncerty, výstavy, poutě, turistické pochody atd.

 � na sportovních akcích jako jsou fotbalová utkání nebo hasičské závody
 � u různých spolků a skupin jako jsou hasiči, myslivci, včelaři, turisté, 

fotbalisté, ochránci přírody, skauti, maminky v mateřském centru
 � hlasy se sbírají i v knihovnách, kavárních a cukrárnách, 

hospodách a restauracích, nemocnicích, hradech, 
zámcích a muzeích nebo třeba v infocentrech

 � od partnerských organizací a měst
 � po domluvě i na úřadech

Manželé Šimonovi se po 

svatbě před 50 lety nechali 

vyfotit u jírovců před svým 

domem. V roce 2004 je 

nominovali do ankety.
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Koho do ankety zapojit?
Velmi jednoduše řečeno — všechny! Každá organizace i jednotlivec 
mohou být v anketě přínosem. Ne nadarmo se říká, že sdílená 
radost je dvojnásobná radost! Proto je na místě získat co největší 
množství partnerů. Co může kdo nabídnout:

 � Škola. Ať už se jedná o základní školu, gymnázium nebo 
mateřskou školu, nikdo není tolik motivovaný a žádná jiná skupina 
nebojuje za svoji myšlenku silněji než stmelený dětský kolektiv 
vedený zapálenými učiteli. Rozhodně doporučujeme, abyste 
školu (nejlépe několik škol různého stupně) do ankety zapojili. 
Získáte tak nejen potenciál velkého množství hlasů, ale možná 
i dobrovolníky, kteří pomohou při propagaci vašeho fi nalisty.

 � Obecní, městský a krajský úřad. Výhodou úřadů je široký dosah či 
spolupráce s místními médii. Odbory životního prostředí mají také 
na většině území Česka v kompetenci vyhlásit strom za památný.

 � Média. Nejlepší způsob, jak dát o účasti vašeho 
stromu v anketě vědět široké veřejnosti a získat její 
podporu, je zapojit různá média. Můžete napsat krátkou 
zprávu do místního zpravodaje nebo rozhlasu.

 � Jednotlivci. Je dobré při pořádání ankety oslovit zajímavé 
osobnosti, které v daném regionu působí nebo se zde 
narodili. Mohou to být umělci, kronikář, známé tváře. 

 � Podnikatelé a fi rmy. Regionální podniky jsou velmi často zapojeny 
do společenského dění v místě. Spolupráce nominovatelů 
fi nálového stromu s touto sférou nabízí mnohé možnosti, například 
sbírání hlasů pro navržené stromy od zaměstnanců partnerských 
fi rem, pomoc s propagací soutěže nebo se získáním sponzorských 
darů. Dar si fi rmy i jednotlivci mohou odečíst ze základu daně.

Buk příběhů — tak říkají děti 

ze základní školy v Šumperku 

stromu na školní zahradě. 

V roce  pro něj získaly 

v anketě . místo.
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DOBRÉ ZMĚNY, KTERÉ ANKETA PŘINÁŠÍ

Peníze z hlasování míří do veřejné sbírky
Výtěžek z hlasování pomůže zlepšit místo, kde fi nalisté rostou, i po 
skončení ankety. Příspěvky, které hlasováním navrhovatelé stromů 
získají, putují do veřejné sbírky spravované Nadací Partnerství. Každý 
z navrhovatelů je může užít na ošetření jednoho nebo více stromů, 
výsadbu stromů nebo na propagaci stromu-fi nalisty. Pokud nebude 
chtít tuto možnost využít, pak prostředky využije Nadace Partnerství 
na ochranu a výsadbu stromů v České republice.

SLOVO ZÁVĚREM
Anketa Strom roku je českým nápadem, ale byla by škoda si ho 
nechat jen pro sebe. Proto jsme v roce  začali hledat partnerské 
organizace v Evropě, které chtěly pořádat anketu ve svých zemích. 
Strom roku tak mají už i v Maďarsku, Francii, Rumunsku, Bulharsku, 
Irsku nebo na Slovensku. Začali jsme také pořádat i evropské kolo 
ankety, kam postupují vítězové národních kol. Více informací 
o Evropském stromu roku najdete na www.treeoftheyear.org.

Peníze vybrané 

při hlasování putují zpět 

ke stromům, pro které lidi 

hlasovali — na ošetření, 

propagaci nebo výsadbu.



NADACE PARTNERSTVÍ
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. 
Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. 
Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření 
kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné 
turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru 
Otevřená zahrada.
www.nadacepartnerstvi.cz

KONTAKT
Nadace Partnerství — anketa Strom roku
Hana Rambousková
Údolní 33, 602 00 Brno
Tel.: 775 856 359
stromroku@nap.cz
www. stromroku.cz
www.facebook.com/anketastromroku

Partneři ankety Strom roku jsou:

Fotografi e: Archiv Nadace Partnerství (1, 4), 

Lenka Grossmannová (3) a Petr Francán (2, 5)


