
Vážení zástupci MASek, 

měli jste v předchozích letech problémy se suchem?  

Rád bych Vám nabídnul koncept, jak v budoucnu snížit důsledky sucha a ještě při tom 

zapojit celou řadu aktérů ve vašem regionu.  

Moje jméno je Michal Polanský a pracuji na Mendelově univerzitě v Brně. Zároveň také 

rozvíjím iniciativu „Zalej mě!“, kterou se snažíme zapojit obyvatele do péče o veřejnou zeleň, 

zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z domácnosti. 

 

Iniciativa vznikla v Brně s podporou Veřejné zeleně města Brna i vědců z Mendelovy 

univerzity. Vzápětí se rozšířila díky vedení města do Tišnova, kde nám s ní pomáhá i MAS 

Brána Vysočiny. Časem se zapojila i další města a Svaz měst a obcí ČR dokonce vyzval své 

členy, aby se k ní připojili. 

Podporuje ji i pan Jiří Krist, předseda NS MAS a Roman Haken z Centra pro komunitní práci a 

myslíme si, že by mohla být zajímavá i pro Vás.  

Dá se totiž předpokládat, že problémy se suchem, které jsme zažili v předchozích letech, se 

budou opakovat. Očekávané střídání sucha a přívalových srážek stromům nesvědčí. Zvýšená 

teplota urychluje vysychání půdy a už po měsíci sucha může být strom nevratně poškozen. 

Řešením by byla občasná zálivka, jenže v mnoha obcích byl během sucha vydán zákaz 

zalévání a nedostatek vody někde dokonce vedl k nutnosti vodu dovážet. Navíc vzrostlé 

stromy normálně nikdo nezalévá. Zdravotní stav stromů v obcích se tak zhoršil a mnoho jich 

také uschlo. Pokud se někde vysadily nové stromky, tak bez pravidelné zálivky byly také hned 

suché.  

Pokud by se lidé naučili použitelnou vodou z domácnosti zalévat stromy, mohlo by to 

stromům pomoci překonat suchá období a lidi naučit s vodou lépe hospodařit.  

Moje osobní zkušenost je taková, že když zalijete usychající strom, na kterém vám záleží, tak 

si uvědomíte hodnotu vody i bez toho, že by vám vyschla studna:-). Denní spotřeba vám pak 

klesne i na polovinu a k tomu ještě průměrně tak 10 litrů nasbírané vody dáte stromům. Není 

to hned a u každého stejně, ale rozdíl se pozná jak na stromech, tak na účtech za vodu. Navíc 
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se člověk začne víc zajímat o okolí a snaží se inspirovat i sousedy. Je to tedy i velmi dobrá 

příležitost pro rozvoj komunitního života v obci. 

Pro podporu zalévání vznikla také mapová aplikace na stránkách zalejme.cz, která lidem 

ukáže, které stromy potřebují zalít a umožní jim zadat počet dodaných litrů. Časem také 

upozorní uživatele, až jejich strom bude potřebovat vodu. 

Myslíte, že by mělo smysl tuto myšlenku rozšířit i u Vás? 

Pokud Vás to zaujalo a rádi byste tento koncept využili ve svém regionu, může se vám hodit 

pár následujících bodů:  

• Předně by bylo ideální zapracovat podporu zapojování obyvatel do péče o zeleň do 

vašich strategií CLLD.  

• Protože koncept vychází z potřeb měst a obcí a spoléhá na jejich podporu, můžete ho 

nabídnout starostům a místním politikům, kteří pak mohou zajistit propagaci a osvětu 

mezi obyvateli a také poskytnout data stromů pro mapovou aplikaci zalejme.cz/map. 

Se správci zeleně pak mohou zajistit přípravu stromů k zalévání i koordinaci 

dobrovolnických brigád. Detaily i přihlášení najdou zde.  

• Zároveň je možné nabídnout místním školám tematický balíček, který pomůže vše 

vysvětlit a osvojit si vhodné návyky. Je k dispozici na stránce zalejme.cz/skoly.  

• Koncept by mohl být zajímavý i pro různé místní spolky, protože dává prostor zapojit 

členy hravou formou do smysluplné pomoci místní přírodě.  

• Pokud by se chtěli zapojit i podnikatelé, tak mohou například sponzorovat propagaci, 

osvětu nebo přípravu stromů pro zalévání. Ta spočívá ve vytváření zalévacích míst 

(rezervoár na přinesenou vodu asi 20x20x20cm vyplněný štěpkou nebo štěrkem) a 

označení stromu cedulkou, případně v provzdušnění kořenů a injektáži půdního 

kondicionéru nebo hydrogelu.  

• Různé organizace mohou zalévání stromů i jejich přípravu využít pro stmelení svých 

týmů. Mohou například „soutěžit“ v zalévání a šetření vody. 

• Jednotlivci pak mohou zalévat nejen veřejné, ale i vlastní stromy, které si mohou 

přidat do aplikace, aby měli představu, kdy už potřebují zalít. 

• Podle doporučení Jiřího Krista by například mohlo být zapojování veřejnosti do péče o 

zeleň jedním z preferenčních kritérií, které si MAS může nastavit v rámci svých výzev.  

• Dalo by se to dokládat fotkami z akcí a besed, informačními články, případně by bylo 

možné využít mapovou aplikaci, kam by bylo třeba vložit stromy v dané obci a lidé by 

si je pak mohli adoptovat a starat se o ně. Místní školy a organizace by se mohly 

v rámci aplikace účastnit motivačních soutěží. 
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Nápady na různé aktivity pro spolky, možnosti 

podpory od podnikatelů nebo návody, jak s pomocí 

aplikace soutěžit v rámci organizací postupně 

přidáváme také na stránky zalejme.cz.  

Koncept, aplikaci a know-how stále vylepšujeme a 

vítáme nové podněty. Na závěr bych Vás proto 

chtěl požádat o zpětnou vazbu. Je to zároveň 

pozvánka ke spolupráci na rozvoji vize zapojení 

veřejnosti do péče o zeleň, aby se během několika 

let stala stejně samozřejmou, jako třeba třídění 

odpadu. Pomoc MASek bude zásadní pro rozšíření 

této myšlenky a může tak velmi pomoci stromům i 

lidem adaptovat se na změny klimatu a také 

pozitivně ovlivnit vztah lidí k místu i vlastní 

komunitě. 

Děkuji a přeji Vám hodně úspěchu v tomto i dalším snažení. 

 

Ing. Michal Polanský, Ph.D. 

e-mail: zalejme@gmail.com  
tel: 608271026 
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