
• OD GUERRILLA GARDENINGU KE KOMUNITNÍ ZAHRADĚ 
• POSTŘEHY Z ÚVAH 
• GUERRILLA ZAHRÁDKY
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MĚSTA
+

ANONYMITA

DOPRAVA DOSTUPNOST

-
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MAPA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ- PRAHA
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těžké kovy: hranice měřitelnosti 

vůně: vynikající 

vzhled: přirozený

TEST JABLEK OD SILNICE

těžké kovy: stopové množství 

vůně: nevýrazná 

vzhled: přirozný

těžké kovy: stopové množství 

vůně: svěíží 

vzhled: menší velikost

těžké kovy: stopové množství 

vůně: kyselá, méně výrazná 

vzhled: viditelné kazy

těžké kovy: stopové množství 

vůně: nakyslá s  

 chemickým zápachem 

vzhled: hnědé skvrny

těžké kovy: stopové množství 

vůně: nakyslá s  

 chemickým zápachem 

vzhled: hnědé skvrny

zdroj: http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/testy/40020-test-jablek-natrhanych-u-silnice-obsahuji-tezke-kovy

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/testy/40020-test-jablek-natrhanych-u-silnice-obsahuji-tezke-kovy
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CENA PARKU

trávník   (nutno kosit 8-20x/rok- 1,80 Kč/m2; ostatní údržba 6,50 Kč/m2*rok; likvidace trávy 200 Kč/m2) 45 Kč/m2*rok 

záhon květin (založení po zimně 11-33 Kč/m2; odplevelení 4 Kč/m2; hnojení 5,50 Kč/m2)  32 Kč/m2*rok 

ořez stromu                  300-3000 Kč/kus 

údržba a úklid zpevněného veřejného prostoru 
(odstranění sněhu 2-5x/rok- 1 Kč/m2; posyp 2-5x/rok- 0,40 Kč/m2; úklid pozimě 2 Kč/m2; pravidelný úklid 6-8x/rok 1,40 Kč/m2)  

16,70 Kč/m2*rok 
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Forma přímé akce, převážně praktikovaná environmentalisty. Aktivisté převezmou 
(zasquatují) opuštěnou půdu, kterou nevlastní, k sázení rostlin a oživení veřejného 
prostoru. Jedná se vlastně o pozitivní formu společenského protestu proti 
nevšímavosti vůči špíně, nepořádku a celkově zanedbaným či zchátralým místům 
na veřejně přístupných prostorách. Motivace bývá různá, od nadšených 
zahradníků zkoušejících překročit hranice zákona, až po politicky motivované 
protesty.

GIRRILLA GARDENING

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerrillové_zahradnictv%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_akce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Environmentalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Squatting
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1zen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerrillov%C3%A9_zahradnictv%C3%AD
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MÁ MNOHO PODOB 
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Zákon o přestupcích 
ve § 2 definuje přestupek jako „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 
zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném 
zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 
předpisů anebo o trestný čin.“ Musel by tedy být prokázán určitý stupeň ohrožení 
zájmu společnosti.

Občasnký zákoník

Trestní zákoník

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o rostlinolékařské péči

zdroj: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-ochrana-lesa-a-pudy/rada/rizika-partyzanskych-zahradek-g

http://www.eps.cz/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-ochrana-lesa-a-pudy/rada/rizika-partyzanskych-zahradek-g

