
Jak uzavírat cyklus 
jídla ve městě a 

zapojovat veřejnost
Radka Pokorná

Kokoza



Kompostování ve městě: organické zbytky 
jsou poklad. Hledáme možnosti, jak je využít 
přímo v místě vzniku

Uzavřený cyklus jídla

1
Pěstování ve městě: baví nás zelená a jedlá 
města a proto pomáháme vytvářet místa ve 
městě, kde můžete pěstovat ovoce, zeleninu 
a bylinky

2
Kvalitní a lokální jídlo: posilujeme zdravý vztah 
a přístup ke kvalitním a lokálním potravinám 
přímo ve městě a zvyšujeme tím tak 
potravinovou bezpečnost a soběstačnost

3



Jak na pěstování 
ve městě

1 2Balkon nebo parapet Komunitní zahrada Vlastní zahrada 
nebo zahrada 
v kolonii3



Před devíti lety 
vznikaly první 
zahrady, teď už 
jich najdete 
desítky na 
www.mapko.cz

• Počet komunitních zahrad v Česku se za poslední 2 
roky téměř zdvojnásobil. Jen v Praze vyrostlo od 
prosince 2017 nejméně 30 nových sousedských 
zahrad, trend společného pěstování ale dorazil i do 
dalších měst. 

• Na mapko.cz jich je přes 120, v Praze přesáhl počet 50, 
čísla najdete ve Smart Prague Index

• Zájem o pěstování významně narostl v souvislosti 
s Covid-19



„Bioodpad zabírá 
více než 40 % objemu 

směsných popelnic“



Dostupná řešení 
pro města se 

zapojením sousedů



Vermi-
kompostování



Vyzkoušejte 
si Bokashi



Zahradní 
kompostéry

Komunitní 
kompostování



Komunitní 
kompostování 
na Praze 3

Umístěných v různých částech 
městské části
• 5 kompostérů vyrobených v integrační dílně
• Celkem 250 zapojených rodin
• Za 2 měsíce byly zkompostovány 2 tuny bioodpadu



Děkuji za Vaši 
pozornost!
Radka Pokorná

radka@kokoza.cz

www.kokoza.cz

https://www.facebook.com/KOKOZAops
https://www.instagram.com/kokoza_cz/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/kokoza/
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