Příloha č. 3 projektu Komunitní zahrada Kom Pot – ukázková ekozahrada
Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.

Komunitní zahrada Kom Pot
– shrnutí nápadů a otázek ze společného plánování
Co bychom chtěli mít na naší zahradě:
Soupis z plánování 20. října 2012.
• Téma/motiv zahrady
• Místa pro nás (společenská zóna)
– místo k posezení (část i ve stínu)
– ohniště
– koutek pro děti
– venkovní kuchyně
• Místa pro přírodu
– divočinka
– domečky a úkryty pro užitečné živočichy
– květnatá loučka/trávník
• Záhony na pěstování
– vyvýšené záhony různých tvarů (např. spirála, mandala, kruh apod.)
– záhony pro experimentální pěstování (na semena, homeopatie)
– květinové a bylinkové záhony
• Ovocné stromy a živé ploty
– směrem do polí než dorostou dřeviny využít i popínavé rostliny
– na jižní straně je možné udělat výsadbu i za hranicí plotu (jedlé popínavé rostliny, nenáročná
zelenina apod.)
• Technické zázemí
– přípojka na vodu
– záchyt dešťové vody (např. s přepadem do jezírka/mokřadu)
– domek na nářadí
– kompostovací záchod
– sklep (částečně zahloubený s pozorovatelnou na kopečku z navršené hlíny)
– kompost
• Zázemí pro hospodářská zvířata
– kachny, slepice
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Jak by to mohlo vypadat:
Nápady z plánování 24. listopadu 2012, seřazeno od vstupu na zahradu po směru hodinových ručiček.
Ilustrační obrázky – první náčrty zahrady - jsou připojeny dále.
• Vstup na pozemek bude rozdělen na bránu pro vjezd techniky do produkční části (na kterou bude
navazovat nezpevněná cesta/manipulační plocha podél plotu) a branku pro pěší.
• Prostor kolem vstupu pro pěší bude zajímavě osázen, aby zahrada lákala k návštěvě
• Předěl mezi ukázkovou zahradou a produkční částí bude tvořit různorodý živý plot, který bude začínat
u vstupu na zahradu a bude pokračovat až k severní straně pozemku. V jižní části plotu budou preferovány
jedlé keře, v severní části budou převažovat spíše keře s plody pro ptáky. Plot bude na několika místech
přerušen, aby bylo možné procházet mezi ukázkovou zahradou a produkční částí.
• Stávající chatka bude rozšířena o pergolu pro popínavé rostliny. Bude doplněn stávající systém záchytu
dešťové vody. Prostor kolem chatky ve středu pozemku bude vyčleněn na společenskou zónu. Bude zde
kosená loučka, na kterou bude možné postavit lavičky, ohniště s dřevěnými sedátky (klády, špalky apod.).
K zóně bude patřit i zastřešená venkovní kuchyně vybudovaná u vodovodní přípojky. Zpevněná betonová
plocha vedle chatky bude zachována.
• Prostor mezi živým plotem oddělujícím produkční část a společenskou zónu bude vyhrazen zelinárně
s vyvýšenými záhony do tvaru obilného klasu.
• Do střední části živého plotu oddělující produkční část bude vhodně začleněn kompostovací záchod,
kompost, kopeček (pozorovatelna) a vrbičkový tunel nebo týpí pro hraní dětí. Jako hrací prvky pro děti
budou sloužit i špalky podél cestiček na zahradě.
• Severní cíp zahrady bude tvoři divočinka – bujnější výsadba keřů s bobulemi pro ptáky a méně často
kosenou loučkou. Vysazen tu bude i mohutnější strom strážce zahrady.
• Od silnice podél východní hranice bude zahrada odcloněna nižším valem nebo zídkou a živým plotem.
Ve střední části hranice bude zbudována vodovodní přípojka, která bude včleněna do zastřešené venkovní
kuchyně s pecí.
Co je potřeba vyřešit a rozhodnout?
• Kde bude umístěn sklep pro dlouhodobé skladování zeleniny a domek na nářadí (zároveň i sklad pro
přípravu a výdej bedýnek k odběru)? Budeme se snažit včlenit je do ukázkové zahrady? (Zatím poslední
varianta byla umístit je na hranici ukázkové zahrady a produkční části. Sklep by mohl vytvářet drobný val
pod živým plotem v jižní části ukázkové zahrady.) Jak budeme řešit technicky? Jako jeden podsklepený
domek nebo dva samostatné objekty?
• Budeme chtít vysadit i nějaký strom do společenské zóny, aby zde do budoucna byl přirozený stín?
• Chceme více promyslet téma/motiv zahrady? Zatím nás napadl obilný klas. Je to vhodné pro Kom Pot?
• Znáte někoho, kdo by nám mohl pomoci s technickým řešením stavebních prvků (sklep a domek na nářadí,
záchyt dešťové vody, pec apod.)?
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Inspirace 1 – náčrt možné podoby ukázkové ekozahrady.
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Inspirace 2 – náčrt možné podoby ukázkové ekozahrady.
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Zpřesnění zadání pro projekt zahrady:
Shrnutí ze schůzky 7. ledna 2013.
• Vstup/vjezd na pozemek nebude striktně rozdělen na cestu pro pěší a pro vjezd. Bude jedna společná brána.
• Zahradní domek na nářadí bude umístěn na hranici mezi produkční částí a ukázkovou zahradou. Provizorní
sklep pro dočasné skladování zeleniny bude vytvořen pod tímto domkem.
• Zemina vykopaná při stavbě sklípku bude využita primárně do vyvýšených záhonů, případné přebytky
budou použity k vytvoření kopečku na hraní pro děti ve střední části živého plotu.
• Podél celé strany pozemku sousedící se silnicí bude vysázen hustý živý plot, aby vznikla větší bariéra proti
hluku a prachu. Val se nebude budovat.
• Kuchyň bude spojena s pergolou pro popínavé rostliny, aby vzniklo i částečně zastíněné venkovní sezení.
Zadní část kuchyně směrem k silnici bude tvořit zídka (konstrukce ze slámy a hlíny nebo jiného přírodního
materiálu), na kterou bude možné uchytit květináče nebo kuchyňské náčiní, dle možností zde bude i prostor
pro vysazení bylinek a květin. Konkrétní podoba venkovní kuchyně bude řešena jako další samostatný
projekt.
• Stromem – strážcem zahrady bude třešeň. Odrůda bude zvolena tak, aby sklizeň byla do začátku prázdnin.
• Záhony budou vyvýšené a budou mít tvar ovoce (např. rozkrojené jablko, jahoda, dýně apod.). Na zahradě
budou dvě větší plochy pro pěstování – hlavní zelinárna vedle stávajícího domku a záhony pro malé
zahradníky zhruba v polovině pozemku.
• Na stávající domek bude z jihu navazovat bylinková zahrádka. Ze severní pak pergola na popínavé
rostliny, která bude kruhového tvaru.
• Dětem bude věnována celá část zahrady před divočinkou – bude tu prostor pro vrbové domečky a skrýše,
pro záhony a také divočejší výsadba keřů – jedlou džungli.
• Trvalkové záhony (bylinková zahrádka, výsadby při vstupu do zahrady) nebudou v rámci projektu detailně
navrhovány. Zpřesnění výsadeb si vytvoří členové Kom Potu.
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