
 
 

 
 

Provozní řád komunitní zahrady Prales (KZP): 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Provozovatelem KZP je organizace Lesy hl. m. Prahy. 
2. Pěstební sezóna v KZP probíhá od března do října daného kalendářního roku. 
3. Uživatelé mají k dispozici vyhrazenou nádobu nebo část záhonu dle předem 

dohodnutého rozvržení. Nádoby i záhony jsou naplněné zeminou s kompostem. 
Uživatelé nesmí bez předchozí domluvy s provozovatelem KZP manipulovat s 
pěstebními nádobami jiných uživatelů. 

4. V areálu KZP je přísně zakázáno pěstování rostlin jedovatých či obsahujících 
omamné nebo psychotropní látky. 

5. Pokud se na rostlinách pěstovaných uživatelem vyskytne choroba nebo škůdce, je 
uživatel povinen bezprostředně rostlin ošetřit a to tak, aby nezasáhl rostliny ostatních 
uživatelů - každý uživatel může používat různé typy ošetření (chemická, biologická). 
Podobně musí postupovat při přihnojování - nesmí zasáhnout nádoby a rostliny 
ostatních uživatelů. 

6. Uživatelé mají k dispozici pro zapůjčení zahradnické náčiní (včetně konví na 
zalévání), které je umístěno u vstupu do fóliovníku. Nářadí bude po použití vždy 
očištěno a vráceno na původní (určené) místo. Pokud dojde k poškození, uživatel 
toto nahlásí provozovateli KZP. 

7. Voda na zalévání je k dispozici v nádobách u vstupu do fóliovníku nebo je k dispozici 
v blízkém okolí hadice se studniční vodou. 

8. V blízkém okolí je umístěn box pro společné kompostování, který mohou uživatelé 
využívat na ukládání plevelů, případně zbytků vypěstovaných rostlin. 

9. Uživatelé mohou navštívit KZP i mimo otevírací dobu ekocentra, s detaily bude každý 
pěstitel seznámen individuálně.  

10. Uživatelem se může stát pouze osoba starší 18 let. Uživatel odpovídá za osoby, 
které navštíví areál v jeho doprovodu. Je zakázáno manipulovat a poškozovat 
majetek v areálu, vstupovat do prostoru ohrad zvířat a krmit zvířata. V celém areálu 
je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň bez předchozí domluvy se správcem areálu. V 
celém areálu je zákaz volného pobíhání psů a jiných domácích mazlíčků.  

11. Komunikace mezi provozovatelem a uživateli bude probíhat především elektronicky 
(e-mail) nebo telefonicky (volání či SMS zprávy). Kontaktní osoba je vedoucí 
ekologického centra Prales: Kateřina Swolová, email: swolova@lesy-praha.cz, 
mobilní telefon: 778 76 582 

12. V KZP se musí: 
- dodržovat provozní řád areálu 
- dodržovat pořádek a organizace věcí ve všech prostorách KZP tak, aby každý 

další návštěvník našel příjemné a funkční prostředí. 
13.  Uživatelé komunitní zahrady mohou využívat WC pro veřejnost, které se nachází v 

hlavní budově. 
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