


Definice zahrádkaření 

• Neformální produkce potravin

• Zahrádkaření, urban gardening, samozásobitelství

• Pěstování potravin lidmi, kteří nejsou profesionální zemědělci

• Doplňkový charakter, velmi různorodá míra produkce

• Zahrádkaření jako součást „alternativních potravinových sítí“

• Rostoucí pozornost veřejné správy, neziskového sektoru a akademiků

• Komunitní zahrady, zahrádkové kolonie, zahrádky u domů, na chatách 
a další typy zahrádek



Témata přednášky

• Jak se zahrádkaří ve světě a Česku?

• Kdo jsou zahrádkáři?

• Kolik si toho vypěstují?

• Geografie zahrádkaření

• Proč to vlastně dělají, když si všechno jídlo mohou koupit v 
obchodech?

• Čím jsou zahrádky a zahrádkové kolonie důležité pro města?

• Zahrádkaření jako udržitelný rozvoj?



Zahrádkaření ve světě a Česku

Významné zahrádkaření
Střední a východní Evropa
USA (např. Ohio)
Kanada
Lucembursko

J. Vávra, B. Duží. Zahrádkář 2/2019 s. 58.

Zahrádkové kolonie
Rozmach od 19. století
tzv. Schrebergarten
1926 – vznik mezinárodního svazu



Kdo jsou zahrádkáři?

• Většina těch, kdo mají zahradu k dispozici

• Přístup k zahradě je nejdůležitější

• Častěji zahrádkaří

• Lidé vyššího věku

• Lidé na venkově

Foto: B. Duží

Kde se zahrádkaří?
70 % u domu
12 % chaty a chalupy
11 % zahrádkové kolonie
6 % jiné 



Zahrádkářská produkce

P. Daněk, P. Jehlička, J. Vávra. (2019). Geografické rozhledy 28/5, s. 39.



Zahrádkaření ve městech

Malá 
(2-5 tis.)

Střední 
(5-20 tis.)

Velká 
(20-100 tis.)

Metropole
(>100 tis.)

Průměr

Procento zahrádkářů 47 34.5 29.2 24.6 33.6

Míra soběstačnosti (zelenina + 
ovoce + brambory v %)

35 28.5 34 24.4 31.2

Reprezentativní populace měst v Česku. Data z roku 2015. 

L. Sovová. Zahrádkář 5/2019, s. 61.

Venkov Město

Procento zahrádkářů 58 33.6

Míra soběstačnosti 
(zelenina + ovoce + 
brambory v %)

36 31.2

Reprezentativní populace Česka. Data z roku 2015. 



Krajské rozdíly

P. Daněk – PřF MU (2019). Nepublikováno.



Motivace

P. Daněk, J. Vávra. Zahrádkář 12/2019.



Motivace dle věku

P. Daněk, J. Vávra. Zahrádkář 12/2019.



Důležitost zahrádek pro města

WWF Living Planet Report 2016; https://blog.nus.edu.sg/myhornisnotforsale/2016/11/08/ecosystem-services/



Karlovy Vary

Miroslav Kapr, KAM KV, 2019. Pracovní podklady pro nový UP.



Shrnutí – udržitelnost 

• Tři pilíře udržitelnosti
• Sociální

• Posilování sociálních i rodinných vazeb, zdravotní přínosy (psychická pohoda, fyzická 
aktivita, zdravé potraviny), pocit komunity, kultura a tradice, trávení volného času 

• Environmentální
• Biodiverzita, migrace zvířat, snižování emisí CO2 proti konvenční produkci a dopravě 

potravin, ekosystémové služby (chlazení, absorpce vody,…), šetrná produkce potravin 
(1/2 jen přírodní hnojiva, kompostování – cirkulární ekonomika)

• Ekonomický
• Úspora peněz, strategie pro zvládání chudoby, nezávislost na trhu

• Resilience
• Resilience urbánních systémů

• Odolnost proti výkyvům – zahrádkářské know-how, pojistka pro soběstačnost

• Tichá udržitelnost?
• Nezamýšlení pozitivní dopady bez deklarované pro-environmentální motivace

• Paralelní mimotržní chování, různorodé ekonomiky, neformální vztahy



Děkuji za pozornost!
Jan Vávra
Katedra regionálního managementu
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mail: jvavra@ef.jcu.cz

Více informací:

Rubrika Zahrádky a společnost v časopise Zahrádkář (2019–2020)

Daněk, Jehlička, Vávra. (2019). Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené 
udržitelnosti. Geografické rozhledy 28/5, s. 38–41. 

https://tichaudrzitelnost.geogr.muni.cz/cs/

Twitter: @hansvavra

Výzkum probíhá v rámci projektů GA ČR 
č. 14-33094S a 19-10694S.
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