
Víc zeleně a života 
ve veřejném 
prostoru

Péče o nevyužité 
pozemky

Zmírnění dopadů 
změny klimatu

Podpora aktivního 
občanství 
a participace

Komunitní zahrady jsou vítanými 
zelenými oázami ve městě, o které 
navíc pečují sami občané.

Dočasně nevyužité pozemky, které 
jsou mnohdy ostudou svého okolí, se 
rázem mohou stát jeho pýchou. Městu 
se navíc snižuje rozloha pozemků, 
o něž se musí starat.

Rozrůstání zelených ploch přispívá 
k lepší biodiverzitě a zlepšování 
mikroklimatu celé oblasti.

Starost o zahradu motivuje 
sousedy zajímat se o dění ve svém 
bezprostředním okolí i v městské části 
obecně.

01 0302 04

Jak může město podpořit 
komunitní zahrady?

Určit úředníka, který bude hlavním kontaktem 
pro potenciální i stávající zahrady.

Vytipovat (i dočasně) nevyužité pozemky, 
o které by se mohla starat skupina sousedů.

Zahrnout komunitní zahrady do grantových 
programů (od revitalizace zeleně až po sběr 
dešťové vody a environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu).

Zveřejňovat informace o komunitních 
zahradách na svých komunikačních kanálech.

Uspořádat setkání místních nebo blízkých 
komunitních zahrad.

Založit ukázkovou komunitní zahradu a nechat 
ji vyšlechtit sousedskou komunitou.

důvodů, proč 
městům svědčí 
komunitní 
zahrady
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Potravinová 
soběstačnost

Dobrá reklama

Místo pro setkávání 
napříč generacemi

Cesta k udržitelnosti

Odpočinek pro tělo 
i ducha

Možnost lokálně 
kompostovat

Lidé mají možnost si část potravin 
vypěstovat. Přirozeně roste i jejich 
zájem o další způsoby získávání 
kvalitních potravin a podporu lokálních 
pěstitelů.

Fungující komunitní zahrady vysílají 
signál, že místní úřad je aktivní 
a starostlivý soused, který dbá na 
zlepšování prostředí i komunitních 
vazeb na svém území.

Jsou skvělým místem pro ekologické 
vzdělávání dětí a mládeže, ale i pro 
projekty integrující seniory, lidi 
s handicapem nebo jiné znevýhodněné 
skupiny.

Zahrady jsou jedním z nástrojů, jak 
město může naplňovat Místní agendu 
21 a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Zdraví a pohodě lidí prokazatelně 
prospívá jak samotný pobyt v zeleni, 
tak i pěstování a možnost umazat si 
ruce od hlíny.

Komunitní zahrady umožní 
kompostovat nejen zahradní zeleň, 
ale i bioodpad z domácností. Šetří se 
tím náklady na svoz, životní prostředí 
a navíc zahradníci odpad využijí jako 
kompost přímo v místě vzniku.
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Jste otevření zakládání komunitních zahrad ve své 
městské části? Přivítáte víc praktických informací, 
příkladů dobré praxe a přesvědčivých argumentů pro 
své sousedy i úředníky? Pak sáhněte po Metodice 
zakládání komunitních zahrad, kterou jsme na 
základě několikaleté zkušenosti vytvořili na míru 
právě potřebám městských úřadů. Můžete si ji 
stáhnout na webu www.kokoza.cz nebo si napsat 
o tištěné publikace na info@kokoza.cz.

Přidejte se k nám


