
Záměr projektu 
Zahrádky 

Popis projektu: 
Projekt zahrádek by měl být pomalu rostoucí projekt pro členy klubu Silicon Hill, kteří mají 

zájem o zahradničení. Chtěli bychom sehnat prostory zde na Strahově, kde bychom mohli – 

v rámci zákona – pěstovat, co nás baví. Budoucí prostory by měly být rozdělené na parcelky, 

jednu centrální a zbytek osobních. Na centrální by se pěstovaly rostliny společné – např. 

Máta, bazalka, kanadské borůvky, atd.  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je dělat to, co nás baví – zahradničit. Nabídnout členům klubu to, co už 

funguje např. v Olomouci na kolejích Univerzity Palackého. Vytvořit místo, kde se člověk 

může odreagovat rochněním v hlíně nebo vytrháváním plevelu. Rádi bychom také zkoušeli 

pěstovat permakultury – rostliny se kterými je co nejmenší práce. Také bychom chtěli 

vytvořit nádrž pro vodu a nějaké automatické zavlažování pro rostliny napojené např. na naší 

meteostanici. Rádi bychom se také zajímali o kompostování a tak přivedli na Strahov 

možnost vyhazování bioodpadu. Je to hodně, co se dá v Zahrádkách dělat. 

Časový plán: 
• Duben: Nákup potřebného vybavení, domluva prostorů, zajištění prostoru pro 

uskladnění vybavení a zajištění přístupu, příprava prostorů 

• Duben-květen: Sázení jednotlivých plodin. Máta, chilli papričky. Různé druhy koření – 

první rok minimálně chilli papričky 

• Červen-srpen: Udržování zahrádek – zalévání, plení, atd. 

• Červenec – září: Sklízení – podle druhu plodiny 

• Září: Akce prvák – ochutnávka chilli papriček, (vlastních chipsů?), čajů atd. 

• Září – říjen: Další úpravy prostorů 

• Listopad – prosinec: Zazimování 



Pravidla: 
Zákaz pěstování jakýchkoliv omamných látek. 

Místo realizace: 
Ideálně za blokem 11, kde jsou včely. Je potřeba, aby to místo bylo oplocené, jinak hrozí 

poškození rostlin. Hodilo by se nám i místo, kde bychom mohli potřebné nářadí skladovat. 

Rozpočet projektu: 
Na první rok 0, případně bychom byli rádi, kdyby nám na nějakou zeminu a základní náčiní 

přispěli předseda a projekťačka. Na Zahrádkách je dobré, že je největší první investice, ale 

pak už je to velmi nízkorozpočtový projekt. 

Vize na první rok: 
Zajištění prostorů a přístupu, pořízení hlíny, pěstování v kyblících (od omáček 

z menzy/restaurací – zdarma, už jich mám několik nastřádaných). Promo na akci prvák s chilli 

papričkami 😉 

Členové projektu: 
• Jiří Hanuš – vedoucí projektu 

• Andrea Joštová 

• A další…  


