
 
Implementace konceptu Zalejme! pro města a obce 
aneb jak zapojit občany do péče o zeleň a zalévání stromů 

 
• Máte stromy v blízkosti bytových domů nebo na frekventovaných místech, 

kde by je lidé mohli jednoduše zalévat?  

• Potýká se Vaše město/obec s nedostatkem vody nebo to v budoucnu očekáváte? 

• Rádi byste podpořili zájem lidí o své okolí a podpořili místní komunity? 

 

 

1. krok – připojení města/obce k iniciativě 

a) Nejprve prosím vyplňte nezávaznou přihlášku pro města a obce.  

b) Pošleme Vám oficiální nabídku včetně kalkulace příspěvku na vývoj a provoz aplikace, nahrání dat a 

podporu rozvoje iniciativy ve Vašem městě nebo obci.  

c) Pokud máte zpracovanou databázi stromů, zde zadejte link, odkud si ji můžeme stáhnout. Pokud ji 

budete teprve vytvářet, doporučujeme využít služeb profesionálních arboristů. Při malém počtu stromů 

nebo při zapojení místních občanů můžete použít naši vzorovou XLS tabulku pro záznamy stromů.  

d) Pokud máte zájem o program Adopce stromů, zadejte prosím transparentní účet spolu s linkem na 

podmínky adopce stromů a kontaktní osobou.  
 

 

2. krok – oslovení občanů a představení iniciativy Zalej mě!  

Zde najdete už připravené materiály k propagaci pro inspiraci i přímé použití. 

a) články v místních novinách,  

b) příspěvkem na webu a facebooku, 

c) mobilním rozhlasem, 

d) cedulky na stromech, cedule v ulicích, 

e) foto-příběhy a letáčky na nástěnkách, 

f) osobní propagací a příkladem, 

g) organizováním společných brigád, besed, atd. 

h) Dejte vědět svým školám – ekovýchovný program Zalejme pro školy pomůže dětem i rodičům osvojit 

si šetření vodou a zalévání stromů s pomocí aplikace. Lze jej využít i jako prázdninový projekt. 

i) Pod stromy tvořte „Oázy zeleně“, kde si lidé mohou nabrat vodu a zalít strom. Cílem je zjednodušit 

jim první krůčky k zalévání. Vhodné jsou designové nebo IBC nádrže, nejlépe plněné vodou ze střech. 

Měly by u nich být informace, jak a proč zalévat. Ideální jsou dětská hřiště, lavičky v parcích nebo u 

výletních tras, ale i zastávky MHD v blízkosti stromů. 

 

 

3. krok (volitelný) - zvýšení efektivity zalévání 

a) Zalévací místa o velikosti asi 20x20x20 cm vyplněná štěpkou nebo kačírkem zajistí, aby se voda přes 

den hned nevypařila a dostala až ke kořenům. Zrychlí také zalévání z cisteren. Ideálně by měla být 

rozmístěna kolem stromu u hranice koruny.  

Protože stromy poblíž bytových domů mohou lidé zalévat večer, kdy je půda již vychladlá a voda má 

čas se vsáknout i bez zalévacího místa, doporučujeme začít těmi, které jsou dále od bytových domů na 

exponovaných místech jako zastávky MHD, poblíž firem, obchodů, atd.. 

b) Pro další zvýšení efektivity je možné provést provzdušnění kořenů a injektáž půdních kondicionérů 

nebo hydrogelu. 

c) Doporučujeme zanést informace o těchto zalévacích místech do databáze stromů. Pomůže nám to v 

aplikaci lépe odhadnout množství vody, kterou strom potřebuje a díky tomu lépe nasměrovat a 

optimalizovat zalévání. 

d) Mapovou aplikaci Zalejme.cz mohou používat jak občané, tak ideálně i správci zeleně, kteří provádí 

pravidelnou zálivku.  

https://forms.gle/rxEBNkPva62vJtXx5
https://forms.gle/SYqpq48G3GZN8ACz8
https://zalejme.cz/static/ZaznamStromu.xlsx
https://forms.gle/ETr9RHCcsEmZik1Z9
https://forms.gle/ETr9RHCcsEmZik1Z9
https://zalejme.cz/static/pdf/MestaObce/Materialy_k_propagaci.pdf
https://zalejme.cz/skoly

