Synergie zahradnictví s komunitní zahradou
Jaké výhody bude mít spojení komunitní zahrady a malého zahradnictví?



Zahradnictví bude zaměřené převážně na užitkovou zahradu (tzn. vše, co se dá po
vypěstování zkonzumovat).



Možnost vypěstování sadby na míru pro komunitní zahradníky.



Rádce po ruce v době otevírací doby.



Sadba stejně tak jako těžké pytle se substráty a hnojiva budou ke koupi na místě
(nemusí se s nimi zahradníci "táhnout" z dálky)



Proto také nebude nutné zajištění velkého parkoviště (bude stačit pár parkovacích
míst)

 Díky zahradnictví bude komunitní zahrada pod větším dohledem (dodržování
pravidel, omladina a po nich nepořádek, pejskové a jejich výměšky, apod.).

Samostatné komunitní zahrady často čelí stejným problémům
Nejasný koordinátor a kontaktní osoba. Potenciální zájemci o zapojení se do projektu či
vytvoření další komunitní zahrady nevědí, na koho se obrátit a s kým se poradit.
Tím, že bude vše na jednom místě, bude lidem jasné, kdy a na koho se můžou obrátit.
Nedostatek parkovacích míst v okolí zahrady. V městské zástavbě je parkování častým
problémem (parkují zde obyvatelé přilehlých domů, návštěvníci kulturních zařízení,
obyvatelé okrajových částí města, kteří si přijedou nakoupit, atp.).
Materiál potřebný k vytvoření i údržbě záhonů (např. těžké a objemné pytle se
substráty) nebude potřeba odnikud dovážet. Vše bude k dispozici a ke koupi přímo na
místě.
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Problematické vztahy mezi obyvateli a návštěvníky, otázka bezpečnosti, dodržování
pravidel, pravidelné údržby a zájmu o prostor.
Pro řešení těchto problémů je dobré, aby správcem byl člověk s dobrými
komunikativními schopnostmi, velkou měrou zapojení a notnou dávkou trpělivosti.
Dodržování pravidel zajistí pravidelná otevírací doba zahradnictví (zahrada tak bude pod
větším dohledem).
Problémy spojené s financováním a udržitelností - zásadní revitalizace zanedbaného
prostoru může být finančně náročná, většinou přesahuje finanční i časové možnosti
komunitních zahradníků či bytového družstva.
Projekt spojení zahradnictví s KZ má dispozice a přesah pro širší okruh uživatelů než jen
pro úzký okruh komunitních zahradníků, tudíž má daleko vyšší šanci na získání podpory.
Proto je také ideálním projektem pro participativní rozpočet.
Zároveň se často komunitní zahrady potýkají s vyhořením koordinátora, který se angažuje
dobrovolně a nepobírá žádnou finanční odměnu, ačkoliv práce ve funkční a aktivní
komunitní zahradě znamená angažovanost až 40 hodin měsíčně.
Řešením může být uzavření pracovní smlouvy či dohody mezi koordinátorem a městem.
Problém s odbornou péčí – komunitní zahradníci často pěstují s velkým nadšením, ale s
minimálními odbornými znalostmi. Výsledkem může být malá úroda, zklamání
Předejít se tomu dá včasnou konzultací se zkušenějším zahradníkem, který je k dispozici
po celý čas otevíracích hodin. Případně sdílením problémů v síti sdružující komunitní
zahrady či přizváním experta na dodržování Zákona o rostlinolékařské péče.
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