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Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě. Jde
o oživení území, které již neplní funkci, pro kterou bylo určeno, (nebo ji
plní nedostatečně) a k plnění jiných funkcí nemá předpoklady.
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Jedná se o větší neobydlený prostor, který se zpravidla nachází ve
městě, kde si lze pronajmout kousek půdy a na něm zahradničit.
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Jde o koncept druhu spotřeby, jejímž cílem je eliminovat odpad.
Běžně se k produktům přistupuje na principu vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit. Tento odlišný koncept se snaží zamezit extrémnímu
vzniku odpadu a celkovému znehodnocování planety.

KOMUNITNÍ ZAHRADA
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A

Petra: „Když má někdo děsnou touhu
hrabat se v hlíně a vypěstovat si
vlastní ředkvičky, i když bydlí v bytě.“

B

Petra: „Normálně, Simona si z lógru
od kafe dělá tělovej peeling! Prej je to
dobrý na pleť… Je to teda dost divná
představa, ale asi to taky vyzkouším.“

C

Petra: „To jsem viděla na YouTube! Máš doma takovou srandovní
dyzajnovou nádobku s nožičkama, ve který chováš žížaly a krmíš je
zeleninovýma šlupkama. Žížaly to žerou a vykadí hnojivo, který
použiješ do kytek. Přišlo mi to fakt vymakaný! A dá se vyrobit
i doma třeba z plastových krabic.“

D

Petra: „Jako kdybys každou slepici namačkala na plochu jedný A4 a strávily by takhle
v klecích po dvaceti celej život. To je hukot
teda. Ještě že už to od roku 2027 zakážou.“

E

Petr: „Prej žije v USA ženská, která svůj
odpad za celej rok(!) nacpe do jedný
zavařovací sklenice. Chápeš to? To bych
teda chtěl vidět, jenom těch obalů od jídla,
co člověk vyhodí… Napsala o tom knihu,
vyšla i v češtině a je to prej trhák, takže
takovejch lidí bude i u nás asi víc…“

F

Petr: „Kdyby tu továrnu dal někdo pořádně do kupy, což by teda
bylo pekelně drahý to tam všechno vyčistit a zrekonstruovat, může
z toho vzniknout něco zajímavýho. Třeba nákupák, laser game
nebo komunitní centrum.“

G

Petr: „No, prostě něco jako ta opuštěná, zarostlá továrna u nádraží,
kam se chodí vyřádit sprejerská parta od nás ze školy…“

H

Petr: „Je fakt, že některý věci se ti rozbijou, akorát když skončí záruční doba, což je k vzteku. To nemůže bejt náhoda. Lidi to vyhodí,
koupí si něco novýho a takhle pořád dokola. I když je fakt, že já taky
každej rok toužím třeba po novým mobilu…“

ZERO-WASTE
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KÁVOVÁ SEDLINA
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Jedná se koncentrované provozy intenzivní živočišné výroby, které
jsou značně závislé na vnějších vstupech (např. veterinární přípravky
a krmiva). Tyto provozy se začaly výrazně rozrůstat během 20. století
a v současné době stále častěji nahrazují tradiční chov hospodářských zvířat.
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Tento pojem označuje zpravidla nemovitost (území, pozemek, objekt,
areál), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná.
Takováto nemovitost vznikla jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity a aktuálně ji nelze efektivně
využívat.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
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Tento termín označuje způsob rozkladu organického odpadu na
použitelnou hmotu s využitím žížal. Výsledný produkt je bez
toxických příměsí a dá se bez obav použít jako hnojivo.

VELKOCHOV
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Termín označuje v podstatě bioodpad, který obsahuje draslík, hořčík,
dusík a další minerální látky. Tento bioodpad má mírně kyselé pH a je
tedy vhodným hnojivem pro acidoﬁlní rostliny doma i na zahradě.

BROWNFIELD
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Jde o přístup, který si klade za cíl minimalizaci produkce odpadů
a řídí se heslem „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“. Jedná
se o životní styl, jehož zastánci se snaží minimalizovat tvorbu odpadu.

VERMIKOMPOST
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REVITALIZACE
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