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10. dubna 2019 

Pro komunitní soužití, proti horku: 

městské zahrady ve Vídni 

Městské zahrady se ve Vídni staly velkým trendem. Rakouská metropole 

podporuje sousedské a komunitní zahrady již desátým rokem.   

 

Rostliny plní ve městech úlohu přirozené klimatizace – to je obzvláště důležité 

v souvislosti s narůstajícími vedry a tropickými dny nejen ve Vídni. Nabídka 

rakouské metropole v oblasti městského zahrádkářství je široká: mobilní záhony, 

sousedské zahrady, vyvýšené záhony v městských domech, možnost pěstování 

vlastní bio zeleniny v ekologických záhonech města Vídně nebo dobrovolná 

výpomoc na bio statku. „Za posledních deset let vzniklo ve Vídni přes 90 zahradních 

projektů po celém městě. Ty přispívají nejen ke komunitnímu soužití, ale umožňují 

také pěstování vlastní bio zeleniny. Zahrady jsou prospěšné i v boji proti horkům ve 

městě“, říká radní pro životní prostředí Ulli Sima. 

 

Zahradničit jde i bez vlastní zahrady 

Dle slov vídeňské radní podporuje Vídeň všechny, kteří chtějí zahradničit, ale nemají 

vlastní zahradu. V renomovaném vědeckém institutu pro biologické zemědělství 

„Bioforschung Austria“ vzniklo ve spolupráci s Lesním a zemědělským podnikem 

města Vídně koordinační místo „Gartlen in Wien“ (Zahradničení ve Vídni). Zájemci 

se zde mohou informovat, kde si sami mohou vypěstovat vlastní plodiny nebo koupit 

čerstvou a regionální zeleninu.  

 

Ke štěstí zahradníka stačí malý kousek půdy 

Od května do října mají hobby zahradníci možnost kultivovat, zasadit si a 

samozřejmě i sklidit vlastní zeleninu v ekologických záhonech města Vídně. Na těch 

se pěstuje pouze  bio zelenina – brambory, hrášek, fazole, salát, zelí, bylinky, 

rajčata, kedlubny, ředkvičky a spousty dalších plodin. Na tento rok jsou záhonky již 

rozebrané a obyvatelé si je již nyní mohou rezervovat na rok 2020.  

 

Na komunitní zahrady narazíte i v Praze 

I v Praze se počet komunitních zahrad rozrůstá. V centru města Prahy, konkrétně 

na Praze 1, byly například otevřeny již tři komunitní zahrady. Komunitní zahradničení 

je podporováno i dalšími městskými částmi Prahy a mezi obyvateli se těší oblibě. 

http://www.eurocommpr.cz/
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Magistrát hlavního města Prahy rovněž podporuje projekt Komunitní kompostování, 

díky kterému na území hlavního města vznikly komunitní kompostéry a 

vermikompostéry. 
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