NADACE PARTNERSTVÍ

OŠETŘENÍ STROMU SVOBODY
Jednoduché instrukce krok za krokem
Máte ve svém okolí Strom svobody, který podle vašeho názoru potřebuje odborné ošetření? Chtěli
byste mu ošetření zajistit? Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, který vás provede celým
procesem.

1 Přihlášení stromu k odbornému ošetření
1.1

Přihlašovací formulář na webu

Přihlášení Stromu svobody k ošetření je možné do 15. 2. 2018. Vyberte váš strom v mapě na
www.stromysvobody.cz. Pokud váš strom v mapě ještě není, nejprve ho zaregistrujte. Jděte na celý
profil stromu, kde naleznete tlačítko „Přihlásit strom k ošetření“. Otevře se formulář pro žadatele,
kde vyplníte vaše kontaktní údaje a můžete přistoupit k podrobnostem ošetření.

1.2

Zhodnocení stravu stromu

Popište lokalitu, kde strom roste, a pokuste se stručně zhodnotit současný stav stromu. Na tomto
místě neočekáváme odborný posudek, nicméně i vaše laické zhodnocení nám může pomoci
zhodnotit, zda strom vyžaduje zásah arboristy. Jak byste vyhodnotili jeho zdravotní stav? Můžete
oznámkovat jako ve škole (1 – vynikající, 5 – velmi špatný). Jaká je provozní bezpečnost stromu (tj.
ohrožuje svojí existencí lidské životy nebo majetek)? Byl v minulosti ošetřen? Jsou v koruně stromu
vidět bezpečnostní vazby (lana a popruhy bránící rozlomení větví)? Jsou patrné suché či ulomené
větve? Rostou na stromě houby, jsou přítomny dutiny, je poškozena kůra kmene či větví? Jak
odhadujete jeho perspektivu do budoucna – může na daném místě nerušeně růst? Doplňte i jakékoliv
další relevantní informace.

1.3

Akce u stromu

Budeme rádi, pokud plánované ošetření spojíte s „akcí u stromu“. Arboristické ošetření
stromolezeckou technikou je divácky velmi atraktivní, z bezpečné vzdálenosti může přihlížet široká
veřejnost včetně dětí. Přizvěte novináře, informuje obyvatele na webových stránkách obce. Vytvořte
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pozvánku, kterou budete moci nahrát k profilu stromu na našem webu. Arboristé pak rádi na místě
představí své lezecké vybavení, povypráví o důvodech ošetření nebo vysvětlí plánovaný zákrok.

1.4

Rozpočet ošetření

Pokuste se odhadnout celkové náklady na ošetření včetně případných nákladů na bezpečnostní
vazby, úklid materiálu, zapojení veřejnosti. S odhadem nákladů vám může pomoci arborista nebo
orgán ochrany přírody, jehož vyjádření je součástí potřebných příloh. Orientačně lze odhadnout, že
náklady na ošetření se budou u většiny Stromů svobody pohybovat v rozmezí cca 10 - 40 tisíc
korun.

1.5

Potřebné přílohy

Podle našeho právního řádu je vlastníkem stromu majitel pozemku, na němž strom roste. Před
plánovaným ošetřením je proto třeba zajistit souhlas majitele pozemku (stromu) s ošetřením.
Neznáte-li vlastníka pozemku, je třeba zjistit katastrální číslo pozemku uvedené v katastrální mapě
území (www.cuzk.cz). Prostřednictvím internetové databáze tamtéž nebo na základě výpisu z katastru
nemovitostí potom dohledáte vlastníka pozemku.
Pokud je váš Strom svobody památným stromem, je jeho ošetření možné pouze na základě
souhlasu orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad), který vyžaduje odborné posouzení
potřeby navrhovaných opatření. V žádosti o udělení souhlasu musí být jasně patrný rozsah
zamýšleného zásahu (slovní popis, zákres, zákres do fotodokumentace, projekt). Souhlas se uděluje
formou správního rozhodnutí. Orgán ochrany přírody v rozhodnutí stanoví, za jakých podmínek se
může ošetření stromu uskutečnit. Zásahy musí provést vysoce kvalifikovaný odborník, nejlépe
certifikovaný arborista. Důležitá je také dokumentace zásahu, včetně fotografické, a to před i po
zásahu. Více informací o památných stromech najdete v souboru Vyhlášení Stromu svobody
památným stromem, který najdete na našem webu v sekci Ke stažení.
Před přihlášením stromu k ošetření si zajistěte tyto přílohy:
•

Informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče) nebo
výpis z KN (musí být patrné umístění parcely, číslo parcely, informace o majiteli a náhled
mapy).

•

Souhlas majitele pozemku (stromu) s ošetřením. Písemný souhlas majitele pozemku s
ošetřením musí obsahovat katastrální číslo pozemku, jméno vlastníka, jeho souhlas s
ošetřením (případně i upřesnění podmínek, za kterých s ošetřením souhlasí), vlastnoruční
podpis majitele, razítko (v případě, že se jedná o právnickou osobu) a datum.
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•

Rámcové vyjádření odborníka o tom, zda je ošetření potřebné. Lze využít například
vyjádření arboristy či odboru ochrany přírody. Platí pro nepamátné stromy.

•

Vyjádření a souhlas orgánu ochrany přírody s ošetřením stromu. Platí v případě ošetření

•

Fotografie dokumentující zdravotní stav stromu – fotografie celého stromu a významných

památných stromů.
detailů (poškození, houby, tlakové větvení apod.)

2 Finance získáte crowdfundingovou sbírkou
Díky přihlášení stromu k odbornému ošetření máte příležitost založit si crowdfundingovou sbírku,
která vám umožní získat potřebné finanční prostředky. Crowdfunding je způsob financování, při
kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Vaše sbírka se stane
součástí kmenové sbírky Nadace Partnerství (na serveru www.darujspravne.cz), kterou si můžete
představit jako kmen stromu, při čemž vaše sbírka bude jednou ze samostatných větví vyrůstající z
tohoto kmene. Odpadá vám tedy nutnost zřizovat si vlastní veřejnou sbírku.
Vaše sbírka se možná zaplní nečekaně rychle, protože jsme do projektu zapojili certifikované
arboristy, s nimiž máme dlouhodobou zkušenost. Ti se nabídli, že vybrané Stromy svobody ošetří
sponzorsky (tj. na vlastní náklady). Ve chvíli, kdy si váš strom vybere některý z nich, vyčíslí náklady
na ošetření stromu a tuto částku „daruje“ do vaší crowdfundingové sbírky. V tomto okamžiku vás
budeme kontaktovat a propojíme vás přímo s arboristou, abyste mohli dohodnout podrobnosti ošetření
(termín, plánované umístění vazeb atd.).
Arborista poskytne sponzorsky pouze „odbornou práci“. Bude-li potřeba při ošetření využít např.
bezpečnostní vazby (náklady na ně se pohybují v řádu tisíců korun), naúčtuje vám je k úhradě. Stejně
tak následný úklid větví je na vás. Veškeré tyto další náklady můžete uhradit z prostředků
získaných ve vaší crowdfundingové sbírce.

3 Založení crowdfundingové sbírky
Po vyplnění a uložení formuláře pro žadatele o ošetření obdržíte e-mail s odkazem na založení
crowdfundingové sbírky. Založte spojeneckou sbírku na www.darujspravne.cz, vyplňte potřebné
údaje a zvolte cílovou částku, tedy kolik peněz chcete nasbírat a použít pro vaše ošetření. S ohledem
na nákladnost ošetření doporučujeme volit cílovou částku nejméně 10 000 Kč. Po té zvolte datum
zahájení sbírky. Ta může trvat maximálně 45 dní a její propagace mezi potenciálními dárci bude
záviset zejména na vaší aktivitě.
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Po úspěšném ukončení vaši sbírky (tj. po 45 dnech bez ohledu na to, jestli se vám podařilo nasbírat
celou částku, nebo jen její část) se stáváte příjemcem grantové podpory ze strany Nadace
Partnerství. Celý sbírkový strom je registrován jako veřejná sbírka u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a Nadace Partnerství zodpovídá za využití veškerých prostředků.
Prostřednictvím e-mailu vás vyzveme k registraci do grantové databáze Grantys. Součástí
registrace je doklad o vedení účtu příjemce nadačního příspěvku (kopie smlouvy o založení účtu
nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou), který vložíte do záložky „soubory“ vaší žádosti. Zde
vyplníte základní náležitosti a do 15. dne následujícího měsíce vám zašleme smlouvu o nadačním
příspěvku. Po jejím podpisu obdržíte vámi vybrané prostředky snížené o administrativní náklady
ve výši 5% z vybrané částky (neplatí u daru ve formě sponzorského ošetření, který bude převeden
v plné výši). Podepsáním smlouvy se zavazujete zaslat ve stanoveném termínu stručnou závěrečnou
zprávu o realizaci ošetření, vyúčtování a dokumentační fotografie z průběhu akce. Závěrečná zpráva
se opět ukládá do grantové databáze Grantys.
Příjemce nadačního příspěvku bere podepsáním grantové smlouvy na vědomí, že využití nadačního
příspěvku bude předmětem kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje (konkrétně doložení
dokladů či faktur za služby nebo materiál).
Pokud se rozhodnete o nasbírané peníze nepožádat (např. z důvodu nízké nasbírané částky), budou
tyto prostředky využity Nadací Partnerství pro kampaň Stromy svobody.

4 Výběr odborníka k ošetření stromu
V České republice neexistuje žádné právní omezení, které by vymezovalo seznam osob oprávněných
k provádění ošetření stromů. Výběr arboristy je tedy pouze v rukou vlastníka (nebo jiné oprávněné
osoby).
Při výběru arboristy vřele doporučujeme vyžadovat oborovou certifikaci, která v různých úrovních
prověřuje jeho znalosti a praktické dovednosti. Arborista je dokládá vlastnictvím platného certifikátu
v některém ze dvou v ČR používaných certifikačních programů:
•

Český certifikovaný arborista (ČCA) – komplexní národní certifikační program, jehož
odborným garantem je Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze (www.ceskycertifikovanyarborista.cz)
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•

European Tree Worker – program certifikující arboristy provádějící ošetřování stromů
pomocí lezecké techniky. Je zajišťován organizací European Arboricultural Council
(www.eac.eu)

Seznam arboristických firem je k dispozici například na serveru www.stromypodkontrolou.cz (viz
níže). Zde je možné vyhledávat jak podle místa působení, tak podle okruhu nabízených činností. U
jednotlivých firem je uvedeno, kolik certifikovaných arboristů zaměstnávají a jaké typy certifikací tyto
osoby vlastní.

5 Registrace na portále Stromy pod kontrolou
Po ošetření stromu doporučujeme Strom svobody zaregistrovat na portále Stromy pod kontrolou
(www.stromypodkontrolou.cz). Dohodněte se s arboristou, který zákrok provedl, aby tak učinil. Portál
nabízí u vzrostlých stromů například možnost evidence bezpečnostních vazeb s upozorněním na
nutnost jejich kontroly nebo výměny a také možnost vystavení kompletní inventarizace stromů se
správou navržených opatření.
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