Krátká závěrečná zpráva projektu Komunitní zahrada a kompostování v Řepích

Projekt komunitní zahrady v Řepích vznikl jako volné pokračování projektu kompostování
(grant MHMP v roce 2006). Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit prostor pro setkávání
občanů Řep a umožnit jim jak společné i individuální pěstování zeleniny a ovoce udržitelným
způsobem s využitím místních zdrojů (dešťová voda, kompost), tak i možnost pořádat společné
akce a tím zvyšovat pocit sousedské sounáležitosti. Součástí je i environmentální výchova dětí
i dospělých a v neposlední řadě i snaha o oživení zanedbaného a nevyužívaného prostoru v
městské části.
Během první poloviny roku 2020 byl pozemek připravován na vybudování zahrady. Jako první
vzniklo veřejné kompostoviště a občané Řep byli osloveni s nabídkou místa pro odkládání
biodpadu ze svých domácností, které do té doby nebylo v tak velkém měřítku v městské části
řešeno.
Z finančních prostředků grantu MHMP bylo nejdříve budováno oplocení pozemku – jednak
vnitřní oplocení vyvýšených záhonů a dále základ vnějšího oplocení ohraničujícího pozemek
zahrady. Zájem o nové záhonky je velký, v plánu je budování dalších podle prostorových
možností a poptávky.

Dostatečné množství vody na zalévání je zajištěno sběrem dešťové vody ze střechy altánu do
čtyř 1000 l nádrží. V případě dlouhodobého sucha lze k zalévání využít vodu z nedalekého
rybníka. K zachycování dešťové vody byl uzpůsoben i nově vybudovaný dřevník, voda se jímá
do sudů.

Byl zakoupen použitý kontejner jako sklad nářadí, který je velmi důležitým prostorem pro
uskladnění veškerého materiálu potřebného na zahradě. Během jara a léta byl celý prostor
rozšířen na altán. Altán slouží jako prostor pro pořádání akcí (koncerty, divadlo, dílničky) a
jako ochrana běžných uživatelů zahrady před deštěm a sluncem.

V těsné blízkosti altánu bylo vybudováno pískoviště pro děti, které bude na jaře 2022
naplněno pískem a zastíněno. V plánu je v budoucnu též vybudování vodních prvků
v prostoru zahrady.
V listopadu 2020 proběhla úspěšná akce s přítomností veřejnosti – první výsadba ovocných
stromů. Vysázeno bylo celkem jedenáct stromů – břestovec západní, meruňka
„Velkopavlovická“, třešně „Burlat“ a „Vera“, švestka „Chrudimská“, muchovník olšolistý,
jabloň a jeřáb oskeruše; dále tři darované od místních zahrádkářů – švestka a vrby. Kromě
stromů byly vysazeny i darované maliníky a ostružiníky. Stromy byly uchyceny mezi kůly a
opatřeny ochrannými plůtky proti okusu zvěří.

Podzimní výsadba stromů 2020 se ukázala jako úspěšná i přes nepříznivé půdní podmínky na
pozemku zahrady, neujal se pouze jeden strom (třešeň Burlat).
Na jaře byly ke stromům připevněny zavlažovací vaky, v suchých obdobích jsou pravidelně
doplňovány vodou.

Podél vnějšího plotu byly vysázeny keře rybízu, Josty, kanadských borůvek, malin a ostružin.
Vzhledem k velmi těžké a neúrodné půdě na pozemku musely být pro tyto keře, podobně
jako dříve pro stromy, vyhloubeny velké jámy. Ty byly před výsadbou naplněny vrstvami
větviček, koňského hnoje, kompostu a zeminy. Všechny keře v současné době prosperují.

Možnosti akcí pro veřejnost byly vzhledem k epidemiologické situaci velmi omezené; konaly
se za dodržování příslušných hygienických opatření.
Jednou z dlouhodobých akcí, které mohou probíhat nezávisle na těchto omezeních, je veřejné
kompostování. Kompostéry, vybudované již před schválením grantu, jsou přístupny všem
zájemcům o separaci bioodpadu. Tato možnost je využívána stále se rozšiřující komunitou,

která dosud neměla možnost se každodenního bioodpadu v naší městské části zbavit jinak než
odložením ve směsném odpadu. Komunitní zahrada také spolupracuje se dvěma řepskými
restauracemi, které jí poskytují do kompostu použitý kávový lógr. Vzniklý kompost je využíván
např. pro plnění vyvýšených záhonů nebo při výsadbách.

Pro děti byly na zahradě vybudovány z palet kuchyňka a přístřešek na hraní, které se staly
velmi oblíbenými.

V jarních měsících 2021 pokračovaly práce na pozemku komunitní zahrady stavbou vnějšího
dřevěného plotu. Po upevnění latěk byl plot natřen ochranným nátěrem. Plot byl posléze
doplněn brankou v jižní části, později i další brankou z východní strany, která je hlavním
vstupem do zahrady. Před brankou byla instalována nástěnka se základními i aktuálními
informacemi a schránka jako doplňující možnost pro komunikaci s veřejností.

Před plotem byly instalovány společné záhony se zeleninou i květinami.

Jednou týdně se koná na zahradě dílnička pro děti, ve které mohou získat základní
dovednosti při práci s běžným nářadím.

Zahrada se stala také – v rámci současných možností - místem konání akcí pro děti i dospělé
(čarodějnice, Den dětí, letní koncerty, spoluúčast na akci městské části Zažít Řepy jinak).
Naplno se rozběhlo individuální pěstování ve vyvýšených záhonech i společné pěstování.

Komunitní zahrada je také místem pravidelných setkání členů Komunitního spolku a příznivců
zahrady. V sezóně se setkávají pravidelně jednou týdně ke společné práci i posezení u ohně.
Lze si také zamluvit termín pro soukromou oslavu s využitím ohniště i zařízení zahrady.
Na jaře si členové spolku vyměňovali své přebytky na burze semínek a sazenic. Sousedé si
vzájemně vypomáhají např. se zaléváním záhonků v době dovolených.
V létě 2021 se konaly čtyři koncerty a divadlo pro děti, cvičení akrojógy. V této činnosti bude
spolek pokračovat i v dalších letech a po zkušenostech z prvního roku ji dále rozvíjet. Základem
je vlastní iniciativa členů spolku, kteří dle svých zájmů a možností pořádají akce pro ostatní i
pro veřejnost mimo spolek.

Zahradníci začátečníci se mohou spolehnout na podporu těch zkušenějších. Různé informace
jsou sdíleny na facebookové stránce spolku, o chystaných akcích se dozvídají i další zájemci
prostřednictvím informačních mailů.
Díky úspěšné kampani Darujme.cz byl vybrán dostatečný finanční obnos na vybudování
separační kompostovací toalety.

V listopadu 2021 bylo uspořádána dýňová slavnost pro rodiče s dětmi.

Byly vysazeny další ovocné stromy (třešeň Grace Star a Těchlovan) a keře (zimolez kamčatský
Blue Velvet, Indigo Yum a kanadská borůvka). Výsadba byla provedena na pozemku před
zahradou, jehož zapůjčení bylo schváleno majitelem (MHMP). Zapůjčený pozemek propojuje
původní pozemek zahrady s okolím, je využíván občany Řep a je proto snaha jej také zahrnout
do prostoru, který je vhodné a potřebné zkultivovat a zlepšit tak životní prostředí.
Poblíž pozemku zahrady stávala před výstavbou sídliště památná lípa. Komunitní spolek se
rozhodl ji “obnovit” a vysadit vzrostlou lípu na pozemku zapůjčeném MHMP. Uspořádal k
tomu Sousedskou slavnost, která vzbudila velký zájem u občanů Řep. Součástí akce byla
beseda s pamětníky a malá výstavka dobových fotografií.

V prosinci byla pro děti na zahradě uspořádána Mikulášská a zpívání koled.

Zhodnocení projektu
Přidělení dotace na vybudování komunitní zahrady v Řepích bylo pro tento projekt zcela
zásadní. Na nevyužívané a zanedbané lokalitě na okraji městské části vznikl během necelých
dvou let živý prostor pro pěstování i společné setkávání. Podařilo se vybudovat zázemí pro
komunitní zahradu se skladem nářadí, zastřešeným prostorem pro pořádání kulturních i
výukových akcí pro děti i dospělé a funkční zahradu s vyvýšenými záhony pro individuální
pěstování. Na pozemku byly vysazeny ovocné i okrasné stromy a keře, které v budoucnu
zhodnotí dřívější brownfield (na pozemku bývalo v minulosti parkoviště a skládka stavebního
odpadu). Kromě zlepšení půdních podmínek poskytnou stromy časem i tolik žádaný stín a
pomohou zlepšit vodní hospodářství v blízkém okolí. Pozemek byl oplocen a je zde tedy
zajištěna bezpečnost a čistota pro pobyt dětí. Přestože je zahrada provozována Komunitním
spolkem Řepy a tedy primárně určena k užívání jeho členy, je otevřena i ostatním občanům
městské části. Konají se zde četné kulturní akce a zájemci mohou využívat zahradní kompost
k odkládání domácího bioodpadu bez omezení. Touto aktivitou zahrada navazuje na stále
probíhající projekt komunitního kompostování a dosud suplovala nedostatek příležitosti k
třídění této komodity v Řepích.
Zahrada si získala mezi občany Řep velkou oblibu, což dokládají i výsledky jejího hodnocení v
tzv. pocitové mapě: https://www.pocitovemapy.cz/praha17/nahled?fbclid=IwAR27WTQxsT9jHoeKQS17PEp4PoJEsImkINm32wbRZrSxjbFPvL6SBvUcXY

Seznam článků ve zpravodaji Řepská 17: pdf viz Další přílohy
2020: březen, květen, červenec+srpen, září, listopad
2021: leden, červen, listopad, prosinec
Průlet dronu nad zahradou - zahrada živě v létě 2021
https://www.youtube.com/watch?v=awQR1_F9ZqM&ab_channel=Komunitn%C3%ADzahrad
a%C5%98epy

