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Abstrakt: Senio�i jsou umis	ováni do za�ízení, �asto situovaných mimo centrum 
m�sta, bez jakýchkoli vztah� na n�j a na sociální život, který se ve m�st� odvíjí. Nový 
domov by m�l nabídnout svým obyvatel�m p�edevším možnost vytvo�ení fungující 
komunity s vazbami na okolí a „b�žný„ život kolem. Sou�asná doba je hektická a lidé 
ve velkom�stech pracují pod tlakem. Hledají možnosti k odreagování se a aktivnímu 
odpo�inku kreativní �inností. Z tohoto d�vodu za�aly vznikat komunitní zahrady. Jde 
o místa v m�stské zeleni �i nevyužívaných a opušt�ných �ástech, které si skupina lidí 
v sousedství a spole�ným zájmem obhospoda�uje podle svého uvážení. 
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Seniors in the City Centres - Community Gardens in Metropolitan City Centres 

Seniors are placed in homes for the elderly, often located outside the city center, 
without any relationship to the social life in the city. The new home should offer to a 
residents mainly possibility to create a community conected with  a area and "normal" 
life around. Present time is hectic and people in cities are working under 
pressure.They are looking for opportunities for relaxation and active recreation. For 
this reason, community gardens began to form. It is a place in the urban greenery and 
abandoned or unused parts of a city centres, which manage group of people in the 
neighborhood. 
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Poslední výzkumy ukazují, že obyvatelstvo �eské republiky stárne. Pr�m�rná délka 
lidského života dnešní populace se neustále prodlužuje a s tím souvisí i �ada aspekt�, 
které jdou ruku v ruce s tímto jevem, který není ojedin�lý ani v ostatních vysp�lých 
zemích EU. M�ní se taktéž pohled spole�nosti na staré ob�any. Senio�i jsou 
umis	ováni do za�ízení, �asto situovaných mimo centrum m�sta, bez jakýchkoli 
vztah� na n�j a na sociální život, který se ve m�st� odvíjí. Nový domov by m�l 
nabídnout svým obyvatel�m p�edevším možnost vytvo�ení fungující komunity 
s vazbami na okolí a „b�žný„ život kolem. P�ístup ke starým lidem a zp�sob jak 
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usnadnit senior�m život je v r�zných zemích odlišná. Mnohá z t�chto forem 
starostlivosti se dotýká �innosti nás- architekt� a m�že být pro nás inspirativní. 

Jedním z p�íklad� je projekt s názvem “M�sto, kde se dob�e žije”, který byl vytvo�en 
v Ženev�. Projekt využívá sociologického výzkumu ke zmonitorování situace a se 
snahou vytvo�it tak podmínky ke zlepšení pé�e o nemohoucí. Úst�edním tématem je 
zpracování �i aktualizace územních plán� v souladu s pot�ebami starší generace a 
osob s omezenou možností pohybu. Výsledkem je vyhotovení pr�vodce s názvem 
"Ve�ejné prostranství pro všechny, pr�vodce pro koherentní plánování".  

Dalším z projekt� “M�sta p�átelská k senior�m” zkoumající za�len�ní senior� do 
struktury m�sta je zárove
 p�íru�kou pro plánova�e. Projekt podporuje aktivní stárnutí 
optimalizací p�íležitostí pro zdraví, participaci a bezpe�í s cílem zlepšení kvality života 
lidí v procesu stárnutí. M�sto, které umožnuje strým lidem spokojený život v praxi 
p�izp�sobuje svou infrastrukturu a své služby tak, aby byly p�ístupné a za�le
ující pro 
seniory s r�znými pot�ebami a schopnostmi. 

�lov�k je p�edevším sociální tvor a ke svému životu pot�ebuje koncentraci d�j� a 
p�edevším kontakt se spole�ností. Na úrovni m�sta bychom m�li usilovat o to, aby 
venkovní prost�edí nabízelo podmínky pro jejich setkávání. Možností, kterou lze tuto 
situaci �ešit jsou komunitní zahrady. 

Obecn� vžitá p�edstava v�tšiny z nás je, že senio�i by m�li trávit své stá�í na klidném, 
pohodlném míst� v zeleni, pokud možno na okraji m�sta nebo dokonce ve volné 
krajin�. To se však zcela vzdaluje realit�. Senio�i více než kdokoli jiný pot�ebují 
spole�nost. Pro� bychom nap�. t�m, kte�í celý život žijí v centrech m�st, nem�li i ve 
stá�í nabídnout stejné podmínky pro život? Proto je pro n� ideálním �ešením nechat je 
dožít, nebo umístit domov, práv� v centru m�sta, v jim známém m�stském prostoru, 
kde se mohou jeho obyvatelé potkávat a scházet. P�ítomnost zelen� je nepochybn� 
pro zdraví d�ležitá a centra m�st jich mají nedostatek. Možným �ešením jak 
integrovat seniora do spole�nosti a využít jeho chuti být spole�nosti užite�ný je snaha 
o to, aby se aktivn� se podílel na správ� ve�ejného majetku a jeho úprav� ve 
spole�enství ostatních lidí r�zných v�kových kategorií. 

Sou�asná doba je hektická a lidé ve velkom�stech pracují pod tlakem. Hledají 
možnosti k odreagování se a aktivnímu odpo�inku kreativní �inností. Z tohoto d�vodu 
za�aly vznikat komunitní zahrady. Jde o neudržovaná místa v m�stské zeleni �i 
nevyužívané a opušt�né plochy v m�stských lokalitách, kterých se skupina lidí v 
sousedství ujme a spole�nými silami a zájmem obhospoda�uje podle svého uvážení. 
K dispozici mají zdarma prost�edky nutné k fungování zahrady a organiza�ní záštitu, 
která zabezpe�uje informace a plány skupiny. Výsledkem spole�ného úsilí skupiny je 
pak vedle zahrady samotné, možnost vytvo�eného prost�edí voln� užívat individuáln�. 
Komunitní zahrady jsou novým trendem v evropských a amerických velkom�stech. 
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Velkom�sta disponují velkým množstvím nevyužívaných ploch v místech proluk �i 
starých továren Jde o formu ve�ejných zahrad obhospoda�ovaných ur�itou komunitou. 
Tyto brownfields jsou jednou z možností, kterou je možno kultivovat obytné prost�edí, 
cestou podporující dobré sociální vztahy v komunit� zú�astn�ných, tedy i p�ív�tivý 
vztah k senior�m.  

Komunitní zahrady vznikly jako zp�sob revolty proti státu a neefektivnímu využívání 
p�dy a má své ko�eny v USA. Už v 70. letech Liz Christy, mladá um�lkyn� z New 
Yorku našla opušt�ný pozemek plný odpadk� a se svými p�áteli jej vy�istila a zaplnila 
stromy a kv�tinami. Místní byli nadšení, zahrada se potom stala zahradou komunitní 
a navíc funguje i v dnešních dnech.  

New York je jedním z kladných p�íklad�, kde se tisíce obyvatel chopily iniciativy na 
záchranu nezastav�ných pozemk� a jejich p�etvo�ení na komunitní zahrady. 

 
Obrázek 1: Komunitní zahrada Chico Mendes Garden, New York. Zdroj: csaf.cz 

 

Obrázek 2: komunitní zahrada FoodShare, Canada Foto: Melisa Shane, 2009 
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Obrázek 3: komunitní zahrada (zdroj: Susan Farley, The Wall Street Journal, 2010) 

 

Obrázek 4: komunitní zahrada (zdroj: Mile End Community Serge; Martin, 2008) 
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Obrázek 5: komunitní zahrada, Canada. Zdroj: Barbara Mclean, 2007 

 

Obrázek 6: Garrison comunity garden, Toronto, Canada. Zdroj: tcgn.ca 
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Prostory byly nebezpe�ím pro obyvatele, protože byly používány jako ilegální skládky 
odpadu a probíhala tam trestná �innost. Na tuto situaci obyvatelé reagovali prací na 
záchranu n�kterých parcel a jejich p�etvo�ením na zelené zóny. Zakládání a údržba 
t�chto zahrad rozpoutaly pozitivní ohlasy. Ukázaly být se prost�edkem sociální 
organizace, ekologické obnovy a sociálního scelení r�zných národností a skupin 
obyvatel nejen v sousedství. Jedna ze znám�jších zahrad byla Chico Mendes Garden 
na Manhattanu a nacházela se v oblasti známé jako Malé Portoriko.Lower East Side 
a v East Village jsou vytvo�eny v míst� stavební proluky, které se lidem poda�ilo 
získat pro p�stování zelen�. N�kdy bývají ve spole�ném vlastnictví, jindy pat�í m�stu, 
ale lidé je využívají komunitn�. O každou zahrádku se stará jiná skupina lidí. 

Další projekty tohoto typu jsou realizovány na r�zných místech planety s kladnými 
výsledky. Komunitní zahrada umož
uje vedle pé�e o p�du a rostliny také 
spole�enský kontakt a spoustu kulturních zážitk�. Senior má možnost p�ijít do 
kantaku s r�znými v�kovými skupinami a není tak odkázán jen na komunitu sob� 
rovných. Práce na zahrad� zárove
 zlepšuje motoriku. Je zde také možnost chovu 
malých hospodá�ských �i domácích zví�at. Pojetí r�zných komunitních zahrad se 
m�že hodn� lišit. V �eské Republice je komunitní hospoda�ení s p�dou prozatím 
v plenkách. KC Zahrada na pražském Chodov� navazuje na tento sv�tový trend a 
poskytuje své venkovní prostory práv� k vytvo�ení první jihom�stské komunitní 
zahrady. 

P�írodní zahrada u Smrku v Brn� je umíst�na na malém pozemku. Zelení funk�n� 
i opticky navazuje z jižní strany na sousední lesík a park s d�tským h�išt�m, kde je i 
hlavní vstup. Intimita místa je dána i ochranným šestimetrovým p�evýšením 
frekventované ulice Srbská ze západní strany. Také severní stranu zahrady rámuje 
svah, který ji odd�luje od okolních dom�. Svahy jsou porostlé stromy. P�írodní 
zahrada se nachází v relativn� intenzivn� zastav�né �ásti m�sta Brna mezi 
panelovými domy. P�vodn� šlo o zanedbané zahrádky v sousedství bytových dom�, 
které cht�li urbanisté zastav�t dalším panelovým domem. Postupn� došlo k díl�ím 
úpravám místa a rostl zájem o jeho využití r�znými skupinami obyvatel okolních 
dom�. Ti prosadili zám�r z�ízení zahrady, která by sloužila lidem. Nyní je v pé�i 
Odboru životního prost�edí m�sta Brna. Aktivity v ní jsou velmi pestré. Je p�irozen� 
roz�len�na na n�kolik funk�ních ploch, které jsou využity k neformálním i 
organizovaným setkáváním r�zných skupin obyvatel. Zahradu mohou navštívit 
nevidomí, mate�ské školky, maminky s d�tmi ale také senio�i, kterým je zde poskytnut 
kontakt s r�znými v�kovými skupinami. 

Úpln� jinak koncipovanou zahradou je pražská komunitní zahrada v prostoru lesní 
mate�ské školky Šárynka. Lesní mate�ská školka je umíst�na v jurt� na velkém 
rodinném pozemku, kde vzniká také ekocentrum. 
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Obrázek 6: KC zahrada, Jižní m�sto, Praha. Zdroj: kczahrada.cz 

 

Obrázek 7: Situace, P�írodní zahrada u Smrku, Brno. Zdroj: prirodnizahrada.wz.cz 

     

Obrázek 8: P�írodní zahrada u Smrku, Brno. Obrázek 9: P�írodní zahrada u Smrku, 
Brno. Zdroj: prirodnizahrada.wz.cz 
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Navázat na tradici našich zahrádká�ských kolonií v modifikované podob�, p�em�nit 
plochy �asto nevzhledných zahrádek v m�stském prost�edí s podporou m�sta a 
pomocí aktivních senior� na ve�ejnosti p�ístupné zahrady, by bylo užite�né pro nás 
všechny. 
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