
 
Kuchařka iniciativy Zalej mě! pro města a obce 

 
aneb jak zapojit občany do péče o zeleň a zalévání stromů 

 

 
1. krok – Zjistěte, zda Vám může iniciativa Zalej mě! pomoci. 

a) Máte stromy v blízkosti bytových domů nebo na frekventovaných místech, kde by je lidé 

mohli jednoduše zalévat?  

b) Potýká se Vaše město/obce s nedostatkem vody nebo to v budoucnu očekáváte? 

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

 

2. krok – Připojení se k iniciativě 

a) Vyplňte prosím přihlašovací formulář pro města a obce. 

https://forms.gle/rxEBNkPva62vJtXx5  

b) Pošleme Vám žádost o data stromů a nabídku na jejich nahrání do aplikace včetně kalkulace 

nákladů, které pro Vás jistě budou přijatelné.  

c) Pokud máte stromy v online databázi, zadejte prosím link, kde si je můžeme stáhnout, 

případně pošlete celá data. Pokud ne, v aplikaci brzy přibude i možnost vkládat stromy a 

nastavovat jejich vlastnosti, což pro účely aplikace postačí. Můžete si ovšem také pořídit 

pasport zeleně. 
 

3. krok – Oslovení občanů a představení iniciativy Zalej mě! 

a) články v místních novinách, 

b) příspěvkem na webu a facebooku, 

c) mobilním rozhlasem, 

d) cedulky na stromech, cedule v ulicích 

e) fotopříběhy a letáčky na nástěnkách 

f) osobní propagace a příklad 

g) organizace společných brigád, besed, atd. 

h) dejte vědět svým školám – ekovýchovný program Týden stromů vše vysvětlí a pomůže 

dětem i rodičům osvojit si šetření vodou a zalévání stromů s pomocí aplikace. 

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

 

4. krok – 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 rovnoměrně rozmístěna kolem stromu na hranici 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 by časem měli používat jak občané, tak ideálně i správci 

zeleně, kteří provádí pravidelnou zálivku. V počáteční fázi ale není tak potřebná.  
 

Přejeme hodně nadšených občanů a prospívajících stromů. 

https://forms.gle/rxEBNkPva62vJtXx5
https://zalejme.cz/skoly
https://zalejme.cz/static/pdf/MestaObce/Materialy_k_propagaci.pdf

