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MOTTO: 

 

…Celá společnost, profituje z existence zahrádkových osad. Je třeba, 
aby povědomí o jejich přínosech bylo všeobecně známé, a vědělo se, jak 
je třeba zahrádky do budoucna zajistit a zlepšit, abychom zaručili jejich 

zachování pro radost a užitek dalším generacím… 
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1. Cíle a zadání 

Cíle práce jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Zadavatel v ní formuloval tyto hlavní 
cíle práce: 

 shromáždit a přehledně interpretovat dostupná data, 
 formulovat doporučení pro uchopení zahrádkových osad v územně plánovací dokumentaci, 
 definovat argumenty pro stanovení přístupu hl. m. Prahy (dále jen „města“) k zakládání 

nových osad. 

Celková osnova práce naplňuje osnovu formulovanou zadavatelem v rámci zadání.  

Nad rámec zadání byly vypracovány katalogové listy, charakterizující současný stav funkčních 
svazových osad a jejich postavení v platném ÚP a v návrhu MPP.   

2. Východiska a postup zpracování 

2.1. Aktualizace generelu a tvorba mapových podkladů 

Pro tvorbu mapových podkladů byla jako základ použita vrstva zpracovaná v rámci aktualizace 
rozložení zahrádkových osad na území hlavního města Prahy v roce 2010-2011 (U-24, s.r.o., 
2011). Tato vrstva byla aktualizována a doplněna o další informace požadované zadavatelem – 
vlastnictví pozemků a funkce využití území.  

V průběhu zpracování proběhla schůzka se zástupci Českého zahrádkářského svazu (ČZS), kteří 
poskytli svůj seznam evidovaných (svazových) zahrádkových organizací. Tento seznam byl 
konfrontován s ostatními podklady. Mimo jiné bylo zjištěno, že evidované zahrádkové organizace 
mohou spravovat jednu i více ploch a že ne ve všech případech se jedná o skutečné zahrádkové 
osady, ale někdy jde o tzv. přídomní zahrádkáře (obhospodařující zahrádky u svých domů) nebo 
tematicky specializované organizace (zaměřené např. na pěstování afrických trvalek, citrusů 
apod.).  

Rozložení a stav zahrádkových osad byl ověřen na ortofoto snímcích dostupných na portálu 
Mapy.cz a současně na ortofoto snímcích dostupných jako prohlížecí služba WMS geoportálu 
ČUZK, doplněný o informace z Generelu zahrádkových osad v Praze (Miovská, 2009). Stav 
zahrádkových osad byl aktualizován průzkumem v terénu v průběhu jara 2018. 

Současný stav byl podle terénního průzkumu klasifikován jako funkční, přechodový, nefunkční. 
Dále byly ve výstupech rozlišeny osady svazové (registrované ČZS) a nesvazové. 

Číselné označení zahrádkových osad bylo pro přehlednost a zachování kompatibility 
s předchozími dokumenty převzato z podkladu od Mackoviče a kol. (2010-2011). Několik nově 
identifikovaných ZO bylo následně označeno pořadovým číslem složeným z písmene B a čísla (B1 
– B4).  

Názvy osad byly taktéž převzaty z uvedeného dokumentu a u svazových osad jsou uvedeny také 
názvy, pod kterými jsou osady evidovány u ČZS.  

Informace o vlastnictví pozemků byly získány z WMS služby poskytované Institutem plánování 
a rozvoje města Prahy (dostupné z: http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/ 
services/SED/Klasifikace_vlastniku/MapServer/WMSServer). Informace byly doplněny 
z katastru nemovitostí, dostupného na internetových stránkách ČUZK (dostupné z: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). 
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Informace o funkčním využití území v územním plánu byly získány z volně přístupné vrstvy Plán 
využití ploch (územní plán) - polyfunkční území a monofunkční plochy Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy v měřítku 1: 10 000 (dostupné z: 
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata/21733E1F-21B7-4ABC-B1C2 DC19C0237 
380#. WzJmeyAyXIV). 

Návrh MPP je od dubna 2018 přístupný k nahlížení na webových stránkách Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. S odvoláním na autorská práva nám však nebyl poskytnut v digitální 
podobě jako mapová vrstva formátu shapefile. Zpracování dostupné podoby dat MPP je velmi 
časově náročné a umožňuje jen některé omezené způsoby analýz. Zpracování situace 
zahrádkových osad v návrhu MPP bylo proto omezeno na funkční osady, které jsou členy ČZS. Za 
této situace není možno vyjádřit situaci zahrádkových osad v návrhu MPP v přesných plochách, 
ale pouze počty zahrádkových osad podle jejich náležitosti do typů ploch. 

Obdobná situace nastala při žádosti o data z dokumentu Zahrádkové osady jako součást zelené 
legendy (2016). Podklady byly poskytnuty pouze ve formátu .pdf ke konci sjednaného období pro 
zpracování, a proto nemohly být zahrnuty do analýz. 

Veškeré mapové podklady byly zpracovány v prostředí ArcGIS 10.5. 

2.2. Dotazníkové šetření 

Nezbytnou, byť obvykle opomíjenou součástí práce tohoto typu je sociologický průzkum. Studiem 
předchozích podkladů a informací o pražských zahrádkových osadách bylo zjištěno, že se dříve 
prakticky nikdo neptal při zpracování na názor samotných zahrádkářů. V průběhu března až 
června 2018 proto proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření v zahrádkových osadách v Praze, do 
kterých se zapojilo 58 zahrádkových osad a 571 jednotlivých uživatelů zahrádek v těchto osadách. 
Dotazníky byly distribuovány osobně v papírové podobě i online na webových stránkách ČZS 
a emailem metodou “sněhové koule”. Dotazníky byly dvojího typu, za prvé dotazník pro předsedy 
zahrádkových osad, zjišťující celkovou situaci zahrádkové osady, a za druhé dotazník individuální, 
určený jednotlivým zahrádkářům. 

Vůbec poprvé tak byla popsána a zjištěna široká škála ukazatelů o pražských zahrádkových 
osadách a jejich uživatelích. Ojedinělé šetření nemá svým rozsahem a hloubkou zjištění v ČR 
obdobu. 

Zjišťované údaje jsou zásadní pro pochopení fungování osad i návazných urbanistických vazeb, 
důležitých pro plánování, zachování i zakládání osad nových (funkčnost osady, návaznost na MHD, 
průměrná délka a způsob dopravy do osady, míra a způsob využití, vybavení osady a další). 

Výsledky deklarují i podstatné sociologické ukazatele (význam osad v životě respondentů, způsob 
trávení volného času v sadě, věková, genderová i generační struktura apod.) Identifikují hlavní 
problémy a ohrožení osad (a to vnější i vnitřní), které limitují jejich fungování. Z výsledků 
vyplývají i ekologické souvislosti fungování osad (míra a způsob hospodaření s vodou, odpady 
atd.) Další otázky se zaměřily na determinaci fungování komunity a další socio-ekonomické 
ukazatele.  

Klíčové bylo zjištění a popis vnitřních jevů, souvislostí i vlastního vztahu k zahradničení, které 
dosud nebylo v našich poměrech popsáno. 
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3. Použité podklady 

Zadavatel poskytl pro zpracování zakázky následující podklady: 

Dokument ve formátu .pdf: 

 U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování (Mackovič, V. a kol.) (2010-2011): 
Aktualizace údajů a vytvoření databáze zahrádkových osad, fáze I (levý břeh Vltavy) a fáze II 
(pravý břeh Vltavy). 
 

Mapové a datové vrstvy ve formátu .shp: 

 Zahrádkové osady – vymezení zahrádkových osad na základě studie Mackovič a kol. (2011; 
zdroj IPR Praha), 

 Řešené území – vymezení územních hranic HMP (zdroj IPR Praha), 
 Městské části hl. m. Prahy – vymezení hranic území městských částí (zdroj IPR Praha), 
 K.Ú. na území hl. m. Praha – vymezení katastrálních hranic na území HMP (zdroj IPR Praha), 
 Výkres zahrádkových osad z ÚAP.  

Další použité podklady: 

 Miovská, L. (2009): Generel zahrádkových osad v Praze – podkladová studie,  
 Český zahrádkářský svaz: aktuální seznam evidovaných zahrádkových organizací v Praze 

(stav k březnu 2018). 

 
Dále byly využity informace z internetových stránek, geoportálů a prohlížecích online služeb: 

 Metropolitní plán Prahy, návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona  
(IPR Praha, http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan), 

 www.zahradkari.cz, 
 Plán využití ploch – funkční plochy (územní plán) – otevřená data (Geoportál Praha, IPR Praha, 

aktualizace 1. 1. 2018), 
 PVP_FVUzastavitelné_p (územní plán) otevřená data (Geoportál, IPR Praha, aktualizace 

1.1.2018), 
 SED_Klasifikace_vlastníků – prohlížecí služba WMS (Geoportál Praha, IPR Praha, aktualizace 

20. 4. 2016), 
 PUP_Územní_plán_platný – prohlížecí služba WMS (Geoportál Praha, IPR Praha, aktualizace 

27. 6. 2018), 
 Základní mapa ČR 1:10 000 – prohlížecí služba WMS (Geoportál ČÚZK, Český úřad 

zeměměřický a katastrální, aktualizace 24. 3. 2018), 
 Ortofoto – prohlížecí služba WMS (Geoportál ČÚZK, Český úřad zeměměřický a katastrální, 

aktualizace 14. 2. 2018), 
 Nahlížení do katastru nemovitostí – Katastrální mapa (Geoportál ČÚZK, Český úřad 

zeměměřický a katastrální, navštíveno červen 2018), 
 Český statistický úřad – počty obyvatel v městských částech (ČSÚ, stav k 31. 12. 2017). 
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4. Obecné informace 

4.1. Definice pojmů 

Zahrádková/zahrádkářská osada (ZO) 

Pojmy zahrádková a zahrádkářská osada jsou si rovnocenné, a to především z toho důvodu, že 
jejich nájemci a uživatelé jsou zahrádkáři a vykonávají zahrádkářskou činnost. Podle Gibase a kol. 
(2013) se za zahrádkové osady považují pozemky tvořené různým množstvím parcel určených 
k soukromé zahrádkářské činnosti.  

Podle Generelu zahrádkových osad v Praze z roku 2009 (Miovská, 2009) jsou za zahrádkové 
osady považovány lokality „současně zastavěného území obce, které byly k takovému 
konkrétnímu účelu užití určeny podle stavebního zákona, vydaným územním rozhodnutím nebo 
stavebním povolením“. 

Návrh zahrádkářského zákona předloženého poslanecké sněmovně v roce 2015 definuje 
zahrádkovou osadu jako “komplex jednotlivých zahrádek vzájemně sousedících, ve společné správě 

jejich uživatelů, včetně staveb a zařízení nebo bez nich, se společným oplocením a společnou 

přístupovou cestou k veřejně přístupné pozemní komunikaci.” (dostupné z: 
https://www.zahradkari.cz/czs 
/soubor/zahradkarsky_zakon_verze_2015.pdf) 

Aktuálně navrhovaný Metropolitní plán vymezuje zahrádkovou osadu v Textové části v článku 
111 Plochy nestavebních bloků a otevřené krajiny následovně: „Zahrádkovou osadou je zpravidla 

oplocený soubor zahrad, případně jednotlivá zahrada, s využitím zejména pro rodinou rekreaci, 

často s budovami zahradních domků či zahrádkářských chat. Zařazena je v SES 3.“ 

V této definici je trochu zavádějící zmínka o jednotlivé zahradě. Zahrádkářské osady jsou 
zpravidla tvořeny soubory zahrad. Dále v této definici schází důležitá zmínka o organizovanosti 
osad. 

Zahrádková kolonie 

Synonymem pro zahrádkové osady se v minulosti stal pojem zahrádkové kolonie. Původ slova 
kolonie je odvozen od latinského slova colonia, což znamená osadu nebo venkovský statek. Labor 
(1960) uvádí, že zahrádková kolonie je soubor zahrádek vzhledově i rozměrově si podobných. 
Každá z nich si však zachovává osobitý ráz, který je výsledkem zálib majitele.  

Označení kolonie se však v současné době již příliš nepoužívá, jelikož toto označení v minulosti 
odkazovalo na majoritní hospodářské využití zahrad, což v dnešní době není pro zahrádkáře 
prioritní a tento výraz byl nahrazen pojmem osada. I z tohoto důvodu bude v práci dále používáno 
termínu zahrádková osada.  

Druhy a typologie zahrádkových osad 

Podle Labora (1960) jsou zahrádkové osady dvojího typu: dočasné a trvalé. Dočasné ZO vznikaly 
na drobných, nezastavěných půdách měst. Často se jednalo o pozemky určené k pozdějšímu 
zastavění. V 60. letech 20. století začaly vznikat kolonie trvalé, a to především na místech, které 
určil tehdejší odbor pro výstavbu. Jednalo se o pozemky, které by v budoucnu neměly být 
zastavěné. Pro tyto účely jsou vybírána místa s přírodním zdrojem vody a s alespoň trochu 
vhodnou půdou.  

Vágner (2004) v provedeném výzkumu dělí zahrádkové osady na funkčně zahrádkářské, převážně 
chatové (využívané jako druhé bydlení), osady transformované na trvalé bydlení a degradované. 
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Podle Marečka (1975) by měly konkrétní typy a formy zahrádkových osad odpovídat skutečným 
zájmům a potřebám obyvatel, a především možnostem různých typů sídlišť a jejich zájmových 
území. Dále uvádí následující typy zahrádkových osad: ZO s možností přechodného rekreačního 
ubytování, ZO bez možnosti přechodného rekreačního ubytování, ZO jako součást veřejné zeleně 
ve městě, skupiny soukromých zahrad jako součást zástavby bytových domů a ZO se speciálním 
pěstitelským zaměřením. 

Podle členění základní stavovské organizace, Českého zahrádkářského svazu (ČZS) se základní 
evidované organizace dělí na zahrádkové osady, přídomní zahrádkáře (obhospodařující zahrádky 
u svých domů) a tematicky specializované organizace (zaměřené např. na pěstování afrických 
trvalek, citrusů apod.) Dále existují osady, které nejsou členy ČZS. Nejčastěji jsou formálně 
ukotveny jako občanská sdružení. Neexistuje platforma, na které by se mohly tyto osady 
kontaktovat s dalšími osadami, spolupracovat, či si předávat informace. 

4.2. Historie zahrádkových osad v Evropě 

Historie zahrádkových osad sahá až do první poloviny 19. století a úzce souvisí se stěhováním 
venkovského obyvatelstva do města a také s průmyslovou revolucí (Pletánek, 1922). Mareček 
(1975) dodává, že se v tomto období stále více prohlubuje hospodářská a sociální diferenciace 
mezi městem a venkovem. Sice dochází k nárůstu veřejné zeleně (městské sady a stromořadí), ale 
přesto je patrné i zhoršování životního prostředí (nahuštěná a nevyhovující zástavba, nevhodný 
rozvoj průmyslu apod.) Pro toto období je charakteristické zakládání zahrad v různých formách 
a jedním typem jsou právě i zahrádkové osady. 

Německo 

Počátek zahrádkářského hnutí v Německu se datuje od roku 1820, kdy ve městě Kiel byla 
pronajata dělníkům, řemeslníkům a malým úředníkům část obecních pozemků k pěstování ovoce 
a zeleniny. Aby město ulehčilo situaci pracující vrstvě, nebylo první dva roky za zahrádky vybíráno 
nájemné. První zahrádky byly skromné a bez květinových záhonů (Pletánek, 1922). 

Mareček (1975) uvádí, že k rozšíření zahrádkářského hnutí přispěl také lipský doktor M. Schreber, 
který se věnoval problematice udržení fyzické kondice dětí. Doporučoval pro vyrovnání rytmu 
dne čtyřhodinovou práci na zahradě. V roce 1864 byl v Lipsku založen spolek, který nesl jeho 
jméno. Tuto ideu uskutečnil až jeho následovník doktor Hauschild, který založil výchovný spolek. 
Jeho nejvýznamnější následovatel a propagátor myšlenek byl K. H. Gessel, který při spolcích 
zakládal zahrady pro děti. Každému dítěti, zde byla přidělena plocha 50-100 m2 k obdělávání. 
Z této formy se postupně vyvinuly zahrádkové osady, kde s dětmi hospodařili i rodiče. Schreber 
a jeho následovníci se také snažili o určité vybavení kolonie, a to například dětským hřištěm 

a parkovou zelení. 

Zahrádkové kolonie v Německu brzo nalezly podporu vlády, obcí a dalších korporací. Od roku 
1900 vycházely různé časopisy zabývající se zahradničením a zahrádkářstvím (např. 
Ackerbürger, Laubenkolonist a Kleingärtner). V roce 1901 byl založen Svaz zahrádkářů, tzv. Bund 
sämtlicher Pflanzervereine Berlins umd Umgebung. Svaz také pomohl vydání zákona na ochranu 
zahrádkářů proti lichvářům. Zakládání zahradních kolonií bylo v Německu velice populární, 
například v roce 1922 bylo kolem Berlína přes 60 000 zahrádek (Pletánek, 1922). O jejich trvající 
popularitě svědčí i údaje ze současnosti, kdy např. v Lipsku tvoří zahrádkové osady 4 % rozlohy 
města. V těchto zahrádkových osadách je situována téměř čtvrtina keřů a stromů a 11 % 
travnatých ploch v Lipsku (Cabral et al., 2017). 
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Anglie 

Pletánek (1922) uvádí, že Anglii patří prvenství, co se týká řešení otázky zdravého bydlení 
ve velkých městech. Tehdejší vláda si uvědomovala následky přelidnění města a pro dělníky a 
malé úředníky asanovala stará města a čtvrti a budovala zde zahradní kolonie s rodinnými domky 
a přilehlými sady. Založena byla celá zahradní města (př. Letchworth, vybudován v roce 1909 
podle návrhu architektů Parkra a Unwina na principech E. Howarda). Právě zahradní kolonie 
E. Howarda jsou předchůdcem dnešních zahradních kolonií. Tehdejší kolonie spravoval zahradní 
výbor. Dalším příkladem je zahradní osada Hampstead, zahradní kolonie v Port Sunlight 
a v Harbornu, která vznikla v roce 1906. 

Za válek věnovala Anglie zvýšenou pozornost zahrádkám. Během první světové války byly 
například zakládány školy pro městské ženy, aby se vzdělávaly v zahradničení (Pletánek, 1922). 
Do roku 1917 měla Anglie více než 1,5 milionu zahrádek. Dále jejich počet klesal, v roce 1939 jich 
bylo cca 819 tisíc a v roce už jen 500 tisíc. Hlavní organizací, která v Anglie pečuje o zahrádkové 
osady je The National Society of Allotment and Leisure Gardeners Limited, která zde působí už od 
roku 1901. 

Dnes je ve Velké Británii jeden z nejsofistikovanějších systémů plánování a péče o zahrádkové 
osady v Evropě. Téměř všechna města mají zpracovanou strategii rozvoje zahrádkových osad 
a cíle a způsoby, jak je naplňovat. Města také pravidelně stav a potřeby ZO monitorují. Jednotně je 
také evidován zájem o zahrádky, tzv.  čekací listy.   

Francie 

Podle Pletánka (1922) se ve Francii již v roce 1837 snažili zvýšit kulturní a hospodářskou úroveň 
pracují třídy pronajímáním půdy pro zakládání rodinných zahrádek. Takovýto typ zahrádek se 
stal velice brzy populární a v roce 1907 bylo ve Francii 232 zahrádkových kolonií s 10 270 
zahrádkami. 

Dánsko 

Za dánským zahrádkářským hnutím se skrývá inspektor zahrad Hans. Díky němu bylo v roce 1919 
v Kodani přes 10 000 rodinných zahrádek. Způsob založení zahrádkové osady je stejný jako jinde 
v Evropě. Spolek zahrádkářů od města pronajme pozemek, vybaví ho infrastrukturou a pak ho 
pronajímá zájemcům. Zahrádky v Kodani jsou přeci jen unikátní. Jsou totiž především okrasné. 
Zelenina se na nich pěstuje málokdy. Výjimku tvořilo pouze období války (Pletánek, 1922). 

V Dánsku platí od roku 2001 nový zahrádkářský zákon, jehož cílem je zajistit zahrádkovým 
osadám úlohu v oblasti rekreace a trávení volného času městských obyvatel. V Dánsku mají 
zahrádkové osady statut „permanentních zahrad“, které lze zrušit jen ve specifických případech a 
pak jim náleží kompenzace v podobě nové plochy srovnatelné kvality. 

Polsko 

Zemí se silnou tradicí zahrádkových osad je Polsko. I zde sahá jejich tradice do 19. století. Celkově 
se dnes v Polsku uvádí cca 5000 zahrádkových osad a v nich cca 1 milion zahrádek (Pawlikowska-
Piechotka, 2011) z celkových cca 3 milionů v Evropě, což činí Polsko zemí s nejvíce zahrádkovými 
osadami v Evropě.  

V Polsku navíc existuje zahrádkářský zákon, který zahrádkové osady chrání jako veřejný zájem a 
v případě jejich rušení zaručuje náhradní pozemky a kompenzaci. V roce 2013 byl zákon 
novelizován a jeho cílem je ochrana a další rozvoj zahrádkových osad v Polsku. Zahrádkářská 
sdružení mohou žádat o finanční podporu na budování nebo modernizaci zahradní infrastruktury 
nebo zlepšení přístupnosti osad. 
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Nizozemí 

Nizozemí je zemí, kde převládají velké zahrádkové osady se stovkami zahrádek, mající celkovou 
rozlohu 20 ha i více. V současnosti má přibližně 2000 zahrádkových osad (van den Berg 
a Winsum-Westra, 2010). 

Jižní Evropa a Balkán 

Značně jiná je situace v zemích jižní Evropy a Balkánu, kde zahrádkové osady nemají tradici. 
Města, jako je Barcelona či Lisabon, objevují zahrádkové osady ve větší míře teprve v posledních 
desetiletích (Camps-Calvet et al., 2016).  

V Bělehradě vznikaly zahrádkové osady již v období socialismu, ale na rozdíl od našeho území 
neformálně, spontánně a nelegálně na nevyužitých plochách při panelových sídlištích jako projev 
potřeby lidí mít vlastní prostor, polidštit ho, identifikovat se s místem, kde žijí, někam patřit. Tyto 
zahrádky jsou dodnes neoficiální a město se s nimi teprve učí počítat. Jedinou z bývalých 
jugoslávských zemí, která začala zahrádkové osady plánovat na oficiální úrovni, je Slovinsko, kde 
v Lublani v územním plánu zavedli ZO jako novou podkategorii městských zelených ploch (Djokić 
et al., 2018). 

4.3. Historie zahrádkových osad v České republice a na území Prahy 

Na našem územím se zahrádkové osady začaly objevovat na konci 19. století. I u nás se v této době 
začal rozvíjet průmysl a obyvatelé se stěhují do měst. Město tehdejší doby však nebylo ideálním 

místem pro život, panovalo zde bezútěšné a nehygienické prostředí. Z tohoto důvodu začaly 
vznikat zahrádkové osady. Podle Gibase a kol. (2013) byl dalším hlavním motivem vzniku 
zahrádkových osad jejich produkční potenciál a možnost samozásobitelství. Osady také plnily 
funkce výchovné, ozdravné, relaxační, estetické a společenské. 

Pletánek (1922) uvádí, že české prostředí se inspirovalo německým vzorem Schreberových 
zahrádek. První osady vznikly pravděpodobně již v 19. století na území Prahy a dále potom 
vznikaly především v pohraničí a ve městech s převahou německého obyvatelstva. Zahrádkové 
osady také vznikaly i mimo Prahu, např. v Hradci Králové, Chocni, Mostu, Chebu a Liberci. 
Procházka (1927) zmiňuje, že zakládání Schreberových zahrádek bylo v této době podporováno 
Okrašlovacím svazem. Tento svaz rovněž v roce 1909 ustanovil zahrádkový odbor Čechovy 
květnice. V této době město Praha propůjčilo Svazu pozemek na Maninách, kde zahradničily děti 
z pražských škol. Tak vznikla první Schreberova zahrádka v Praze. 

Podle Gibase a kol. (2013) byl vývoj v českých zemí oproti Evropě opožděn. Pletánek (1922) tento 

vývoj potvrzuje a uvádí, že teprve v roce 1917 vznikl Svaz spolků pro zakládání a udržování 
zahrádkových kolonií. Jeho hlavním záměrem bylo v českých krajích zřízení dělnických zahrádek, 
které se v cizině tak osvědčily. Ještě před první světovou válkou vznikla jedna z prvních 
zahrádkových kolonií, a to kolonie spolku „Jaro“ na Praze 7.  Nacházela se na pozemcích, na 
kterých dříve hospodařily školní děti. Dalším příkladem může být kolonie spolku „Vesna“ ve 
Vysočanech, která vznikla na podzim roku 1917.  V témže roce byl připravován zákon na ochranu 
zahrádkářského hnutí. Zákon však nebyl kvůli začínající válce schválen. Avšak ani tehdy neměly 
zahrádkové osady v Praze jednoduchou situaci. Například v roce 1920 byla kvůli vilové výstavbě 
zrušena zahrádková osada na „Zátorce“ v Bubenči. 

K největšímu nárůstu počtu osad došlo podle Macla (1999) mezi lety 1915-18, což souviselo s 
omezeným zásobováním potravin za války. Pletánek (1922) dále uvádí, že v roce 1922 vydal státní 
pozemkový fond instrukce o přídělu půdy pro zahrádkáře. Je zajímavostí, že vznik tehdejších osad 
podporoval i prezident T. G. Masaryk. 
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Během období okupace v letech 1939-1945 byl společenský život omezen. Zahrádkové osady však 
v této době stále pokračovaly ve své činnosti a vznikaly i nové. Může to být i z toho důvodu, že 
zahrádkové osady mají v Německu dlouholetou tradici. Rozvoj zahrádkaření neustává ani po 
válce. V 50. a 60. letech dochází ke snaze rušit zahrádkové osady uvnitř města a přesunout je na 
okraje měst (Gibas, 2016). 

V roce 1975 byl Svaz zahrádkářů nahrazen Československým svazem zahrádkářů a ovocnářů. 
Později byl přejmenován na Český zahrádkářský svaz. V tomto období došlo k politizaci ČZS. Jeho 
vedení muselo být politicky schváleno. U zájemců o zahrádky se bral ohled na jejich „společenskou 
angažovanost“. I přesto byl o zahrádky velký zájem a vzniklo velké množství nových zahrádkových 
osad. Tento zájem byl dán pravděpodobně tím, že zde lidé měli určitou volnost. Poptávka 
o zahrádky byla tak velká, že zájemci mnohdy čekali i několik let a vstup do osady byl podmíněn 
existencí ručitele. V tomto období dochází k transformaci zahrádek, podle Vágnera (2004) začíná 
přibývat zahrádek s možností přechodného rekreačního ubytování. 

Po roce 1989 došlo v celé společnosti k výrazným změnám a týkalo se to také zahrádkářského 
hnutí. Změna se týkala především majetkoprávních vztahů k půdě. Do této doby byla zahrádkářům 
půda pronajímána, nebo někdy byl umožněn odkup do soukromého vlastnictví (Gibas a kol., 
2013). Po roce 1989 restituční zákon umožnil navracení půdy bývalým vlastníkům (ale také 
garantoval právní ochranu legálně založeným ZO). Tato změna s sebou přinesla řadu problémů, 
které přetrvávají dodnes (př. nejistá doba nájmu, hrozící výpověď). Z tohoto důvodu začaly 
některé osady zanikat. Miovská (2009) uvádí, že v roce 1989 má ČZS přibližně 460 000 členů 
a v roce 1997 kles počet na 313 039 (Peleška, 1997). V současné době má ČZS dle údajů na svých 
webových stránkách přibližně 160 000 členů. Tento pokles je způsoben jednak rušením zahrádek 
samotných, ale především odchodem členům ČZS z důvodu zakládání zahrádkových osad mimo 
svaz. 

V roce 2001 byl poprvé předložen zahrádkářský zákon, který však sněmovna zamítla. Zákon byl 
předložen opět v roce 2010 a tentokrát byl vetován prezidentem republiky. Zahrádkáři tak do 
dnešní doby nemají žádnou legislativní oporu (Gibas a kol., 2013). 

Vývoj zahrádkových osad v Praze 

Gibas a kol. (2013) uvádí, že vývoj pražských zahrádkových osad kopíroval jejich všeobecný vývoj 
v České republice. V Praze vznikaly jedny z prvních osad u nás a také první sdružení, která je 
podporovala. Avšak od počátku jejich vývoje se projevují protichůdné snahy. Už na počátku 20. 
století se objevovaly případy, kdy některé osady byly z důvodů komerční výstavby rušeny (např. 
osada Zátorka a Jaro). 

Gibas a kol. (2013) uvádí, že od počátku 60. let 20. století se připravovalo rušení osad ve velkém. 

Podle rady Národního výboru hl. m. Prahy měly zaniknout osady, které byly „urbanisticky 
a esteticky nevyhovující“ a na jejich území měla vyrůst zástavba.  V roce 1965 bylo v Praze 99 

zahrádkových osad o výměře 258 ha.  Z tohoto počtu mělo být celkem 47 osad (90 ha) 
zlikvidovaných novou výstavbou. Rada zároveň ve svých prohlášení uvedla, že tyto osady bude 
třeba nahradit jinými. Tyto nové plochy byly ve Směrném plánu z roku 1965 umisťovány 
především do zeleného pásu města (např. Jenerálka, Na Zámcích v Bohnicích, Hlubočepy, Lhotky 
a Řepy).  

Podle Gibase a kol. (2016) územní plán z roku 1976 počítal s celkem 583 ha zahrádkových osad 

a průměrnou výměrou 4,2 m2 na 1 obyvatele hlavního města a následný územní plán z roku 1986 

počítal dokonce s 660 ha zahrádkových osad a navrhoval tak 5,5 m2 zahrádkové plochy na 
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obyvatele. Tento plán ale počítal i s masivními zábory ZO pro plánovanou výstavbu a tedy 74 % 

z uvedených 660 ha byly zahrádkové plochy nově navrhované a pouze 170 ha osady původní. 

Nové osady měly být umisťovány na okraj města a do těsné blízkosti zástavby, v méně pohledově 
exponovaných místech s nižší kvalitou zemědělské půdy, jako součást systému zeleně. 

Vývoj rozlohy a počtu zahrádkových osad v Praze je dále rozebrán v kapitole 2.6. 

V současné době zahrádkové osady, a to nejen v Praze, procházejí krizí. Podle Gibase a kol. (2013) 
je dodnes zahrádkaření považováno za relikt socialismu, a to částečně společnosti zabraňuje vidět 
zahrádky v novém světle. Osady jsou na jedné straně vnímány jako vysoce estetické místo, 
umožňující rekreaci a zároveň splňují klady městské zeleně. Na druhou stranu jsou často vnímány 
jako neestetické a nereprezentativní a neprostupné prostory. Jak však ukazuje historie, 
zahrádkové osady do měst patří a mají jejich obyvatelům jednoznačně co nabídnout. Naopak by 
se dalo říci, že jsou součástí kolektivní i individuální paměti.  

Vzorem pro současné nejen pražské zahrádkové osady může být Německo, kde je v dnešní době 
snaha otevírat osady veřejnosti, nebo Velká Británie, která má vysoce propracované metodiky 
a strategie jejich plánování. 

V současné době je v Praze platný územní plán z konce 90. let. 20. století a v něm jsou zahrádkové 
osady definovány jako pěstební plochy a stále jsou zde chápány jako nedílná součást každodenní 
rekreace. Zahrádkové osady jsou zde vedeny jednak v plochách PZO (zahrádky a zahrádkové 
osady), avšak funkční osady se nacházejí i mimo tyto plochy v jiných plochách využití.  

Aktuálně je připomínkován návrh nového Metropolitního plánu, který se zahrádkovými osadami 
nakládá velmi problematicky, jak bude rozebráno v dalších kapitolách.  

4.4. Přínosy zahrádkových osad 

Přínosy zahrádkových osad pro město a jednotlivé městské části lze chápat z různých úhlů 
pohledu. Zahrádkové osady mají jednak přínos pro životní prostředí, ale také sociální, 
ekonomické, estetické, vzdělávací a mnoho dalších. 

Přínosy zahrádkových osad pro město 

 Jsou nedílnou součástí systému zeleně města a efektivně se uplatňují v koncepci zeleného pásu 
města. 

 Jsou důležitou součástí městských rozvojových koncepcí a rozvoje rekreačních zelených 
ploch. 

 Jsou významným prvkem aktivní městské rekreace a trávení volného času. 

 Významně se podílejí na členění urbanizovaných a zelených ploch města. 

 Spoluvytváří zelené pohledové horizonty urbanizovaného prostředí. 

 Umožňují celoroční rekreační zázemí města pro volnočasové aktivity. 

 Umožňují věkově nelimitované rekreační využití. 

 Navazují na rekreační zázemí města, pěší a cyklistické trasy, jsou cílem procházek. 

 Šetří veřejné finance kvalitní údržbou městských ploch. 

 Uplatňují se v podnikatelské sféře – odbyt zahradnického sortimentu a služeb. 
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 Jsou jedním ze stabilizačních prvků kvalitního života ve městě. 

 Svou multifunkčností přispívají k tvorbě městské krajiny (tzv. multifunkční využití). 

 Jsou finančním přínosem do rozpočtu města z nájemného. 

 Zajišťují sociální kontrolu velkých ploch. 

 Soustavnou péčí o půdu zlepšují její úrodnost (za komunismu za to ZO dostávaly dokonce 
dotace) 

 Zelené plochy zahrádkových osad mohou zvyšovat ekonomickou hodnotu sousedních lokalit. 

 Dodávají prostředí města pestrost a mohou příznivě proměňovat zanedbané lokality. Pestré 
mikrosvěty.  

Scott et. al. 2018 uvádí další přínosy zahrádkových osad. Například píše, že zahrádkové osady mají 
nesporné přínosy pro sousední objekty, zejména v případě obytné zástavby – výhled na otevřené 
plochy, do zeleně, sousedství s klidnou lokalitou ZO, možnost pozorování činností v ZO, možnost 
sledovat sezónní změny v ZO, pocit kontaktu s přírodou, s „venkovem“. A dále mají vlastní 
charakteristické estetické hodnoty (členitost, rozmanitost, sezónní proměnlivost, zeleň, zvuky 
a vůně), specifický genius loci  

Přínosy zahrádkových osad pro životní prostředí 

 Zlepšují kvalitu prostředí tzv. mikroklimaticko-hygienickými funkcemi: 

- produkce kyslíku, 
- pozitivní vlhkostní a tepelná regulace města, 
- vliv na denní a noční teplotní amplitudu, 
- snižování prašnosti a hlučnosti prostředí, významná protihluková a protiprašná 

bariéra. 
 

 Zabraňují vodní erozi a podílejí se na retenci vody. 

 Omezují škodlivé látky v prostředí – produkce tzv. fytoncidů. 

 Tvoří specifickou ekologickou niku. 

 Přispívají k zachování druhů ovocných dřevin, okrasných a užitkových rostlin. 

 Přispívají k trvale udržitelnému rozvoji: 

- kompostování, 
- biozahradničení, 
- snížená produkce obalů, 
- využívání místních zdrojů potravin. 

 Zpracovávají bioodpad. 

 Vyznačují se téměř nulovou energetickou náročností na svůj provoz. 

 Jsou součástí rozsáhlé sítě městské zelené infrastruktury, která poskytuje stanoviště 
organismům a ekologickou konektivitu území.  

 Významným způsobem zvyšují biodiverzitu.  



12 AKTUALIZACE GENERELU ZAHRÁDKOVÝCH OSAD V PRAZE 

 Jsou významným útočištěm pro ptactvo, hmyz a opylovače. 

 Tvoří významný podíl travnatých ploch, keřů a menších stromů ve městě.  

Dalším významným přínosem zahrádkářů pro město, je že většinou spíše nepoužívají pesticidy 
nebo jejich použití omezují, ačkoliv to často nedělají z ekologické uvědomělosti, ale spíše z důvodů 
finančních (Gibas a kol., 2013), přesto například ve Stockholmu 93 % respondentů používání 
pesticidů vyloučilo (Barthel et al., 2010). 

Sociální přínosy zahrádkových osad 

 Umožňují seberealizaci, podporují kreativitu a aktivitu, poskytují pocit identity, sounáležitosti 
s místem, vztah k prostředí. 

 Budují sounáležitost s místem a s komunitou a přispívají ke společenským interakcím občanů 
se společným zájmem. 

 Umožňují kontakt s půdou a s přírodou. 

 Jsou otevřeným prostorem pro rodinné aktivity. 

 Jedná se o nejintenzivněji využívané městské zelené rekreační plochy. 

 Mají význam pro psychohygienu a pro regeneraci duševních sil a rovněž i pro regeneraci 
fyzických sila po onemocněních. 

 Podílejí se na produkci biopotravin a kvalitních produktů. 

 Poskytují zázemí pro ekologickou i estetickou výchovu. 

 Poskytují místo pro spolupráci, pomoc a integraci handicapovaných a sociálně 
znevýhodněných. 

 Jsou důležitým místem mezigeneračního dialogu a setkávání. 

 Zapojují seniory – činí život seniorů kvalitnější a aktivnější. 

 Mohou být náměty pro bakalářské a diplomové práce – potenciál spolupráce s vysokými 
školami. 

 Poskytují uspokojení a potěšení z pěstování rostlin, duchovní naplnění. 

 Poskytují prostor pro pohyb venku a fyzickou činnost, rovněž pro pohyb a volnost dětí 
v bezpečném prostředí.  

 Finanční úspory či přínosy pro pěstitele dle Gibase a kol. (2013) záleží i na sociální skupině: 

- Starší generace vnímá obvykle vypěstované produkty jako výhodnější a vidí 
v pěstování finanční úsporu.  

- Lidé ve středním věku považují svoje ovoce a zeleninu za „nejdražší na světě“, ale 
výrazně kladně hodnotí jejich kvalitu a chuť.  

Další sociální přínosy uvádí ve svých výzkumech Gibas a kol. (2013), van den Berg a Winsum-
Westra (2010) a Barthel et al., (2010):  

 V dnešní globalizované společnosti jsou zahrádky něco, co lidem dává smysl a nad čím mají ve 
svém životě kontrolu. 
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 Často jsou jediným prostorem v dnešních městech, který si člověk může utvářet podle 
vlastních preferencí a psychologických potřeb 

 Představují možnost rekreace v blízkosti bydliště, bez nutnosti opustit město. 

 Mají potenciál být místem procházek, zejména pokud jsou průchozí.  

 Jsou prostředkem přenosu zkušeností a znalostí o pěstování užitkových i okrasných rostlin ve 
společnosti - tzv. kolektivní paměti. 

 S dlouhodobostí péče o zahrádku rostou tyto její individuální hodnoty (postupné utváření 
vztahu k místu). 

4.5. Problémy spojené s existencí zahrádkových osad ve městě 

Problémy nebo rizika spojená s přítomnostní zahrádkových osad ve městě a s jejich samotným 
provozem je možné rozdělit do dvou skupin, a to na rizika vnější, ohrožující existenci ZO zvenku, 
a na rizika vnitřní, ovlivňující zdárné fungování uvnitř ZO.  

Na základě rešeršní práce, komunikace se zahrádkovými osadami i se samotnými zahrádkáři, 
z dotazníků a také ze zápisů ze shromáždění zahrádkářů, lze identifikovat několik hlavních skupin 
vnitřních a vnějších problémů zahrádkových osad.  

Vnější rizika 

Tlak na pozemky zahrádkových osad a novou výstavbu 
V Praze je jednoznačně silný tlak investorů na nezastavěnou půdu v lukrativních lokalitách (ornou 
půdu, zahrady, sady). Dřívější snaha situovat ZO do vnějšího zeleného prstence Prahy se ukazuje 
jako problematická, protože zde jsou dnes tlaky developerů nejtvrdší – viz např. zánik ZO 
v Kbelích (Pauknerová a Gibas, 2011), Letňanech, Pod Majerovic.  

Současný trend zahušťování měst ohrožuje zahrádkové osady v mnoha městech Evropy (viz např. 
Tappert et al., 2018). Jsou známy i případy, kdy musely ZO ustoupit výstavbě olympijských 
komplexů - např. v roce 2012 v Londýně nebo v roce 1992 v Barceloně. 

Situování ZO do kategorie zastavitelných ploch v územním plánu je z tohoto pohledu prakticky 
rozsudkem nad jejich budoucí existencí.  

Návrh Metropolitního plánu a obecně nepříznivá situace v územním plánování 
Návrh MPP mnoho ze stávajících funkčních zahrádkových osad definuje jako zastavitelné plochy, 
což nutně budí obavy z vysokého rizika zastavění zahrádek.  

Malý zájem MČ o zahrádkové osady, absence strategického plánování 
Z provedených dotazníkových šetření vyplývá, že sami zahrádkáři pociťují malý zájem či dokonce 
nezájem městských částí o stav zahrádkových osad. Což podle jejich názorů může ohrožovat 
samotnou existenci osad.  

Hrozba nastavení nepříznivého mediálního obrazu 
Média mají velkou moc nastavit všeobecně přijímaný obraz společnosti o zahrádkových osadách, 
např. prezentováním ZO jako nebezpečných či alespoň nevzhledných lokalit s rozpadajícími se 
chatrčemi a výskytem nebezpečných živlů (Pauknerová a Gibas, 2011). Tento jev je pozorován 
i v zahraničí, kde jsou někdy ZO záměrně politicky démonizovány v souvislosti s tlaky na 
zahušťování zastavěného území (např. ve Švýcarsku viz Tappert et al., 2018). Důležitá proto je 
cílená snaha prezentovat ZO v příznivém světle a rozšiřovat všeobecné povědomí o jejich 
přínosech ve městě.   
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Neprostupnost zahrádkových osad  
Neprostupnost zahrádkových osad ve vztahu k širšímu okolí je aktuálně velkým tématem, které 
budí značnou nelibost, protože může vést k nutnosti objíždět nebo obcházet značné území. 
Zahrádkáři se celkem logicky zpřístupnění svých osad veřejnosti z řady důvodů brání. Tento 
problém je přitom poměrně snadno citlivě řešitelný řadou koncepčně-plánovacích přístupů, které 
budou blíže rozebrány dále.  

Přírodní katastrofy 
Přírodní katastrofy, jako záplavy, extrémní sucho atp., mohou také významně ovlivnit existenci 
zahrádkových osad, jak se tomu např. stalo na Libeňském ostrově při záplavách z minulých let 
(případ Libeňského ostrova měl naštěstí nakonec šťastné vyústění). 

Negativní přijímání vzhledu zahrádkových osad veřejností 
Zahrádkové osady mívají někdy špatnou pověst jako místa neestetická, a proto nežádoucí. Toto 
ale vyvrací výzkum provedený v Anglii, kde obyvatelé sousedních obytných objektů kladně 
hodnotili výhled na otevřené plochy, do zeleně, sousedství s klidnou lokalitou ZO, možnost 
pozorování činností v ZO, možnost sledovat sezónních změn v ZO, pocit kontaktu s přírodou, 
s „venkovem“ (Scott et al., 2018). 

Vandalismus, kriminalita 
Z provedených dotazníkových šetření plyne, že častým a palčivým problémem v zahrádkách jsou 
krádeže a vandalismus, totéž potvrzují i osobní rozhovory se zahrádkáři. Lidé si často 
v zahrádkách z tohoto důvodu nemohou nechat nic cennějšího z obavy, že jim to bude odcizeno. 
Totéž potvrzuje i Gibas a kol. (2013) v detailních případových studiích některých pražských 
zahrádkových osad. Jedním z možných řešení podle zahraničních zkušeností může být 
zpřístupnění některých k tomu určených částí osad. Proti kriminalitě může fungovat 
multifunkcionalita prostoru, jeho časté využívání a provoz, k čemuž může přispět právě 
i přístupnost určitých částí pro širší skupinu uživatelů – v určitých režimech, vyhrazených 
prostorech apod. 

Hlukové znečištění 
Řada zahrádkových osad trpí nadměrným hlukovým zatížením, což pramení z nesprávné 
tendence umisťovat je na tzv. “zbytkové plochy”, podél frekventovaných komunikací, a činit z nich 
tak jakési tlumící prvky, chránící obytnou zástavbu, což je však v rozporu s jejich dnes narůstajícím 
rekreačním využíváním. Hluk ovšem neškodí pouze lidem, ale může narušovat i životní cykly 
a komunikaci některých živočišných druhů.   

Vnitřní rizika 

Stárnutí uživatelů zahrádek 
Jedním z možných rizik, často navíc ovlivňujících mediální představu o ZO, je stárnutí stávající 
populace zahrádkářů. Panuje všeobecná představa, že se zde sdružují převážně senioři (a spíše 
muži) nad 65-70 let. Zahraniční vědecké výzkumy však naznačují, že to přestává platit 
a o zahrádky začíná stále více projevovat zájem i mladší generace.  

V provedených dotazníkových šetřeních mezi členy pražských ZO dokonce přes čtvrtinu 
respondentů tvořili lidé ve věku 31-45, tedy lidé v produktivním věku s rodinami a dětmi, a další 
více než čtvrtinu pak lidé věkové kategorie 46-60 let. Konkrétní věkové rozložení uvádí graf 1, 
který ukazuje, že zahrádky zdaleka nejsou jen koníčkem seniorů. Zahrádky si pořizují i rodiny 
s dětmi, např. aby dětem umožnily pohyb na vzduchu, kontakt s přírodou, přístup k vlastnímu 
ovoci a zelenině atp.  
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Graf 1: Věková struktura uživatelů zahrádkových osad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobně v Brně v roce 2006 proběhl výzkum zaměřený na zahrádkaření, který zjistil, že se této 
činnosti oproti předpokladu věnuje i střední a mladší generace. Průměrný věk osob, věnujících se 
zahrádkaření, byl cca 52 let a pro většinu respondentů zahrádka znamenala ideální způsob 
relaxace, možnost trávení času v přírodě bez nutnosti opustit město a jistotu zdravotní 
nezávadnosti potravin (Veronica, 2006).  

Kontaminace půdy 
Rizikem zejména ve vztahu k zdravotní bezpečnosti produktů může být zátěž z minulosti v podobě 
kontaminace půdy (dřívější využití plochy, blízkost zdroje znečištění atp.), event. kontaminace 
způsobená přímo zahrádkařením – zvýšeným používáním umělých hnojiv, pesticidů, a jejich 
kumulací v prostředí.  

Zanedbatelný není ani přímý vliv znečištění ze sousedních komunikací, který dosahuje podle 
výzkumů zhruba do vzdálenosti 100 m od komunikace a jehož míra závisí na intenzitě silničního 
provozu. 

Krátké nájemní smlouvy  

Krátké nájemní smlouvy vedou k nejistotě ohledně existence zahrádky i celé osady, a proto mohou 
vést až k určitému zanedbávání péče o ně a obavu investovat do jejich vybavení.  

Zanedbané či opuštěné zahrádky 
Zanedbanost či opuštěnost některých zahrádek může svými vizuálními projevy „kazit pověst“ 
zahrádkových osad a obecně i postoj obyvatel okolních objektů k místní osadě. Trend v zahraničí 
ale spíše naznačuje, že opuštěných zahrádek v osadách ubývá (Scott et al., 2018; London 
Assembly, 2006), také vzhledem k faktu, že na uvolněné zahrádky jsou často dlouhé čekací listy 
(Pawlikowska-Piechotka, 2011). Rovněž provedeného dotazníkového šetření vyšlo, že 
neobsazená zahrádka se vyskytuje velmi výjimečně a bývá velmi brzy zase obsazena.  

Častěji jsou řešeny situace, kdy se majitel či pronajímatel o svou zahradu nestará. Na vině může 
být nedostatek času, finančních prostředků či vysoký věk zahrádkáře nebo nejistá perspektiva 
osady, případně skoupení pozemků spekulanty. Zahrada zarůstá a plevelné nebo náletové druhy 
pak ovlivňují okolní zahrady. Dojít může i k chátrání objektů a jejich opuštěnost přitahuje slabé 
sociální skupiny. A především pak dochází k sousedským sporům.  

Nedostatečná vnitřní infrastruktura osady  
K velmi často řešeným otázkám náleží chybějící nebo dožívající infrastruktura uvnitř osady. Často 
je řešeno zřízení a provoz vodovodu a napojení jednotlivých uživatelů. Omezení přístupu k vodě 
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je také jednou ze sankcí, ke které ČZS přistupuje, pokud dochází k častému a závažnému 
porušování osadního řádu, který je schválen pro většinu osad. Problémem může být i kvalita vody 
používané k zálivce (zejména dešťová voda, povrchová říční a studny.).  

Porušování osadního řádu, vztah osadního řádu a biodiverzity 
Veškeré svazové osady a některé nesvazové mají své osadní řády, usměrňující aktivity v osadě. 
V osadních řádech bývá mimo jiné uvedeno, zda je možné na území ZO chovat hospodářská zvířata 
nebo včely. Chov hospodářských zvířat je v drtivé většině zakázán a přítomnost zvířat na 
pozemcích je také velmi často řešena, a to včetně hlasitých projevů psů a jejich volného pobíhání 
(nežádoucí je také přítomnost koček, které se pak většinou nekontrolovaně množí). Někdy jsou 
s velkým hlukem spojovány i děti a v ojedinělých případech jsou v ZO zakázány míčové hry.  

Příliš striktní osadní řády mohou být kontraproduktivní ve vztahu k biodiverzitě – např. zákaz 
vzrostlých stromů, příliš úzkostlivé kosení trávníků či pletí. Přitom nejvyšší celková druhová 
bohatost byla při některých průzkumech zaznamenána právě na středně intenzivně 
obhospodařovaných zahrádkách (Cabral et al., 2017).  

Chov včel je také řešen v osadních řádech – často je zakázán (z důvodu rizika pro obyvatele), ale 
v některých osadách je povolen – a to celoplošně nebo na základě žádosti. Provedené dotazníkové 
šetření však ukázalo, že ve zhruba třetině osad včely chovány jsou, což lze hodnotit jako velmi 
žádoucí jev.  

Porušením osadního řádu jsou i případy trvalého bydlení, tj. využívání osady v rozporu s jejím 
účelem.  

Společenské vztahy v osadě 
Jako v každé komunitě lidí se i mezi zahrádkáři řeší běžné sousedské spory. Mezi hlavní důvody 
patří porušování pravidel a osadních řádů, neúčast na společných brigádách, zanedbávání péče 
o zahrádku.  

Soukromé vlastnictví pozemků či nejasné vlastnické vztahy 
Zahrádkáři často usilují o získání pozemků do svého vlastnictví, často se také cítí jistěji na 
pozemcích, které vlastní a pronajímá soukromý vlastník. Pozemky zahrádkových osad, které jsou 
v soukromém vlastnictví, jsou však paradoxně podstatně náchylnější k zastavění, ke změnám 
v plochy bydlení či ke spekulacím. Dokonce sami zahrádkáři, pokud získají pozemky do svého 
vlastnictví, mohou využít kvalitní prostředí zelených ploch a přeměnit pozemky na výstavbu nebo 
transformovat chatičky na domy. Zásadně tomu nahrává, pokud je ZO situována podle platného 
územního plánu v zastavitelném území. Nejvhodnější z hlediska strategického plánování 
a zachování osady v charakteru zahrádkové osady se proto zdá, pokud jsou pozemky ve vlastnictví 
obce nebo ČZS.  
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5. Současný stav pražských zahrádkových osad 

5.1. Základní data 

Přehled výzkumných projektů o pražských zahrádkových osadách 

Vinterová (1997) – Generel zahrádkových osad 

Komplexní průzkum zahrádkových osad, kdy osady byly hodnoceny podle způsobu vzniku, 
způsobu výstavby chatek, podílu pěstebních ploch a stromů. Osady byly zakresleny do mapy 
1:5000, která se nedochovala. Tabulková část byla digitalizována v roce 2009. Celkový počet osad 
v generelu byl 569 a celková plocha zahrádkových osad byla 1020,3 ha.   

Vágner (2003-2004) - projekt Zahrádkářské kolonie a jejich rekreační využití  

Na základě terénního a dotazníkového šetření byl stanoven trend vývoje u jednotlivých osad, 
zaznamenaných Generelem z roku 1997, přičemž 250 osad bylo hodnoceno jako plnohodnotné 
zahrádkové osady, 55 osad bylo zčásti rozlohy využíváno jako plnohodnotné ZO a z části 
přeměněno na jiné funkce, dalších 272 osad bylo klasifikováno různými formami zániku 
a degradace (výstavba, degradace, jiné).  

Miovská (2009) - Generel zahrádkových osad v Praze 

Generel předpokládá, že funkčních osad je cca 409, z toho 128 členem ČZS a 281 nečlenských. 
V rámci tohoto generelu byla vypracována metodika evaluace zahrádkových osad, která 
umožňuje jejich porovnání a která je využitelná pro účelné plánování i alokaci prostředků. 

Atelier U-24 s.r.o. (Mackovič a kol.) (2010-2011) - Aktualizace údajů a vytvoření 
databáze zahrádkových osad, fáze I. a II. 

Autoři aktualizovali dřívější informace o stavu zahrádkových osad v Praze a zhodnotili celkem 
286 zahrádkových osad, které klasifikovali jako “funkční”, “nefunkční” (opuštěné nebo 
devastované), nebo označili “-”, pokud se již nejednalo o zahrádkovou osadu. Zachyceny byly 
osady s rozlohou zpravidla větší než cca 0,4 ha a k těmto osadám byly zpracovány katalogové listy 
s klasifikací a popisem jejich stavu.  

Gibas a kol. (2013) - případové studie vybraných pražských ZO  

Projekt proběhl v letech 2010-2011 na Katedře sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních 
studií UK a hledal odpovědi na to, nakolik zahrádkové osady přispívají k trvale udržitelnému 
rozvoji. Formou čtyř případových studií vybraných pražských osad (Libeňský ostrov, Jenerálka, 
Technomat a Cibulka, Klecánky) byly hodnoceny přínosy v oblasti tří pilířů trvale udržitelného 
rozvoje. Výsledky jsou zveřejněny v publikaci Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky 
budoucnosti? 

Spilková, Vágner (2016) - vědecký článek  

Vědecký článek “The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting 
pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia” publikuje výsledky 
terénních průzkumů autorů z let 2004 a 2014 a kategorizaci osad dle aktuálního stavu (existující, 
změna na druhé bydlení, změna na trvalé bydlení, zánik). V roce 2004 bylo autory nalezeno z 
původních 578 ZO již jen 270 funkčních ZO. Opakovaný průzkum v roce 2014 pak vyhodnotil jako 
funkční 118 ZO.  
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Evidence Českého zahrádkářského svazu 

Pro částečný přehled o zahrádkových osadách lze též využít data Českého zahrádkářského svazu. 
ČZS je základní organizace, sdružující řadu ZO. V Praze v současnosti eviduje podle informací 
poskytnutých v březnu 2018 celkem 126 svazových zahrádkových organizací, které mají 
přidělena evidenční čísla, údaj tedy odpovídá počtu evidenčních čísel, nikoliv počtu ploch 
zahrádkových osad. Některé z evidovaných však nejsou skutečné ZO, ale přídomní zahrádkáři 
(obhospodařující zahrádky u svých domů) nebo tematicky specializované organizace (zaměřené 
např. na pěstování afrických trvalek, citrusů apod.). ČZS eviduje své členské osady v tabulkové 
podobě bez mapového zakreslení a vzhledem k proměnlivosti situace ne všechny evidované osady 
jsou aktuálně funkční.  

Závěr 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že dostupná data jsou obtížně porovnatelná, protože zvolené 
přístupy k zahrnutí osad a jejich hodnocení nejsou jednotné. Poskytují však určitou představu 
o vývoji situace zahrádkových osad v Praze a o stavu dostupných informací.   

Současný stav pražských zahrádkových osad (2018) 

Na území Prahy se aktuálně podle výsledků této práce nachází celkem 199 plně funkčních 
zahrádkových osad a dále 34 osad v různém stupni transformace (přechodových), které však mají 
dosud zachovaný charakter zahrádkové osady. Bližší popis tohoto stavu a rozložení osad v rámci 
Prahy se nachází v následujících kapitolách 5.2 a 5.3.  

Vývojové trendy 

Vývojové trendy zahrádkových osad v Evropě jsou ambivalentního charakteru. Na straně jedné 
zahraniční literatura ukazuje, že ZO jsou ohroženy v mnoha evropských městech, poukazováno je 
např. na konkrétní případy z Londýna, z Barcelony, Holandska, Německa, Polska. Na straně druhé 
však výzkumy potvrzují narůstající zájem o ZO v různých částech Evropy (Portugalsko – Martinho 
da Silva et al., 2016) ze strany jejich potenciálních uživatelů. Např. v Barceloně se v letech 2008-
2013 zdvojnásobil počet ZO v souvislosti s globální krizí (Camps-Calvet et al., 2016). 

Patrný je také posun od převážně produkčního k rekreačnímu využívání ZO a rostoucí důraz 
společnosti zejména na sociologické přínosy zahrádkových osad (Gibas a kol., 2013; 
Pawlikowska-Piechotka, 2011). Posun směrem k pasivním, rekreačním spíše, než produkčním 
funkcím zejména u mladší generace zahrádkářů je zdokumentován např. v Německu či Polsku 
(Cabral et al., 2017). Tento trend koneckonců naznačila už v roce 1969 ve Velké Británii tzv. 
Thorpova zpráva, která navrhovala na základě výzkumu změnit pěstitelské pojetí zahrádek v ZO 
na odpočinkové zahrady, protože se ZO stávaly stále důležitějšími z hlediska rekreace a přínosů 
pro vzhled samotného města (Gibas a kol., 2013). 

Potenciál zahrádkových osad je také stále více spojován s fenoménem tzv. zelené infrastruktury 
města a s jejich ekosystémovými službami. Pravdou zůstává, že v posledních desetiletích v Evropě 
nastává nový rozvoj zahrádkaření zejména kvůli narůstajícímu zájmu lidí o zdravé potraviny, 
životní prostředí a kontakt s přírodou. 

Vzhledem k věkovému složení pražského obyvatelstva (zveřejněném ČSÚ) lze konstatovat, že 
vrcholy věkových skupin obyvatelstva se budou posouvat. V současnosti jsou nejzastoupenější 
hodnoty počtu obyvatelstva ve věku 35 let a lze očekávat jejich budoucí posun do starších 
ekonomicky méně aktivních kategorií. Akceschopnost a finanční zabezpečení největší skupiny 
obyvatelstva poklesne a lze předpokládat hlad po aktivní, méně finančně náročné rekreaci, 
realizované právě i v zahrádkových osadách. V souvislosti s příchodem třetí vlny, generace jejich 
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vnoučat mohou právě zahrádky efektivně odpovědět na potřebu mezigeneračního trávení 
volného času. 
 
Celosvětový trend dále ukazuje na jednu rizikovou skupinu, pro níž sociální kontakt a finanční 
dostupnost trávení volného času na zahrádkách bude nesmírným přínosem a může hrát klíčovou 
roli v jejich kvalitě života, a to jsou starší single ženy. Ať již z důvodu rozchodu nebo ovdovění. 
(Tato kategorie žen tvoří např. v Austrálii nejpočetnější skupinu lidí bez domova). Starší vdovy již 
dnes v některých osadách jsou skutečně dosti početnou skupinou. 

Jednoznačně přibývající skupinou zájemců a uživatelů o zahrádkové osady jsou rodiny s dětmi, 
nebo matky samoživitelky, či prarodiče s primárním cílem využívat zahrádku pro trávení volného 
času s dětmi. Hlavní motivací je bezpečný, klidný pobyt dětí v přírodě, jejich vedení ke vztahu 
k půdě, rostlinám a životnímu prostředí. V současnosti jsou jednoznačně nastoupené trendy 
omezeného volného pohybu dětí ve městech a syndrom odcizení přírodě, který vede k řadě 
negativních dopadů na psychické i fyzické zdraví dětí. Toto může pobyt v zahrádkách rozhodně 
kompenzovat. 

V budoucnu se předpokládá mimo jiné také vyšší podpora zahrádkaření u osob se sníženou 
pohyblivostí (např. vyvýšené záhony atp.) jako aktivity, která má příznivé dopady na psychický 
i fyzický stav (Pawlikowska-Piechotka, 2011). 

5.2. Počet zahrádkových osad na jednotlivých MČ a na území Prahy 

Na celém území Prahy (496 km2) se v současné době (rok 2018) nachází 119 funkčních svazových 
(členské ZO ČZS) a 80 funkčních nesvazových zahrádkových osad.  

Vzhledem k tomu, že ne vždy jedné osadě náleží jedno číslo organizace ČZS, stejné číslo bylo 
přiřazeno více osadám (či částem) na různých místech a také opačně jedna osada má přiřazeno 
více čísel, odpovídají tyto údaje o počtu osad počtu plošně vymezených celků (polygonů).  

K funkčním svazovým osadám lze přiřadit i jednu vinici (k. ú. Modřany), která ovšem není 
klasickou zahrádkovou osadou. Počet nesvazových osad lze doplnit o dalších 32, které ne zcela 
plní funkci ZO, ale z větší části je stále zachován jejich charakter. V těchto osadách dochází k 
postupné přeměně objektů na obytné, probíhá zde nová výstavba anebo naopak jsou osady 
postupně opouštěny, dochází k chátrání objektů a zarůstání pozemků. U svazových osad jsou 
v transformačním neboli přechodovém stavu pouze 2 osady. 

Následují přehledové mapy (viz obr. 1 a obr.2) zobrazují počty osad v městských částech. V šesti 
případech se funkční svazové osady nachází na území dvou městských částí, a byly započteny pro 
obě části současně. Z obr. 1 patrné že nejvíce svazových osad se nachází v městské části Praha 
Suchdol a v Praze 5 se shodným počtem 13 ZO. Nesvazové osady se potom jsou nejvíce zastoupeny 
v městské části Praha 6 s počtem 7 ZO. Konkrétně viz Příloha 1.
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Obr. 1: Zastoupení svazových ZO na území městských částí v roce 2018 (zpracováno v ArcGIS 10.5).  

 

Obr. 2: Zastoupení nesvazových ZO na území městských částí v roce 2018 (zpracováno v ArcGIS 10.5). 
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5.3. Rozloha ZO, jejich rozloha a rozmístění 

Rozloha zahrádkových osad a jejich poměr vzhledem k ploše města 

Svazové funkční osady se nachází na celkové ploše 402,6 ha. Rozloha osad se pohybuje od 2 ha do 
48 ha s celkovým průměrem 3,4 ha. V rámci rozlohy města Prahy (496 km2) zaujímají pouze jeho 
necelé procento (0,81 %). 

Nesvazové funkční osady zaujímají plochu přibližně ještě o polovinu menší -  205 ha. Velikost osad 
se pohybuje od 2,6 ha do 21,6 ha s celkovým průměrem 4,4 ha. V rozloze města zaujímají 
nesvazové funkční osady jen velmi malou část, jen 0,41 %.  

Rozloha osad na území městských částí je zobrazena na následujících přehledových mapách (viz 
obr. 3 a obr. 4) a dále v přílohách v tabulce 1. Z uvedené analýzy vyplývá, že nejvíce svazových 
zahrádkových osad se nachází v městské části Praha Suchdol, a to 9, 2 % z celkové rozlohy. 
Městská část Praha Lipence má potom 5, 9 % a Praha Lysolaje 4,26 %.  

Obr. 3: Zastoupení (% rozlohy) svazových ZO na území městských částí v roce 2018 (zpracováno 
v ArcGIS 10.5). 
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Obr.4: Zastoupení (% rozlohy) nesvazových ZO na území městských částí v roce 2018 (zpracováno 

v ArcGIS 10.5). 

 

 

Rozloha zahrádkových osad a poměr vzhledem k počtu obyvatel

Z obrázku 5 lze vypozorovat, že největší rozloha svazových ZO na jednoho obyvatele se nachází 
na území MČ – Praha-Lipence (178 m2/obv.), další poměrně vysoké hodnoty jsou i na územní MČ 
Praha-Lysolaje (71,5 m2/obv.), Praha-Suchdol (66 m2/obv.) a Velká Chuchle (54 m2/obv.).  

U nesvazových ZO (viz obr 6) se největší rozloha v přepočtu na jednoho obyvatele nachází na 
území těchto městských částí: Praha-Přední Kopanina (138 m2/obv.), Praha-Velká Chuchle (87 
m2/obv.). Konkrétně viz příloha 2. 
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Obr. 5 Poměr zastoupení svazových ZO k počtu obyvatel (rozloha ZO na 1 obyvatele [m2] na území 
městských částí v roce 2018 (počty obyvatel – ČSÚ k 31.12.2017, zpracováno v ArcGIS 10.5). 

Obr. 6: Poměr zastoupení nesvazových ZO k počtu obyvatel (rozloha ZO na 1 obyvatele [m2] na území 
městských částí v roce 2018 (počty obyvatel ČSÚ k 31.12.2017, zpracováno v ArcGIS 10.5).
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Rozmístění zahrádkových osad v rámci města 

Rozmístění zahrádkových osad na území hl. m. Prahy je znázorněno na následující mapě (viz 
obr 7.). Z mapy je patrné rozmístění většiny funkčních svazových a nesvazových osad ve tvaru 
prstence kolem centra, protaženého jižním směrem. Toto rozmístění odpovídá principům vývoje 
zahrádkových osad, popsaným blíže v kapitole 4.3.

Obr. 7:  Přehledová mapa rozmístění zahrádkových osad na území hl. m. Prahy v roce 2018 
(podkladová mapa ZM 10, zdroj ČÚZK, zpracováno v ArcGIS 10.5). 
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Zahrádkové osady ve vybraných evropských městech v porovnání s Prahou 

Tab. 1: Srovnání aktuálního stavu ZO v Praze s údaji z vybraných evropských měst, publikovanými 
v posledních letech.  

 Lipsko Poznaň Londýn Praha 

Počet ZO 276 83 
737 

statutárních1 ZO 
199 

Celková rozloha ZO (ha) 1229 849  607,6 

Podíl rozlohy ZO na 
rozloze města (%) 

4 3,2  1,23 

Průměrná rozloha ZO (ha) 4 10,2  3,4 (svazové funkční) 
4,4 (nesvazové funkční) 

Velikost parcel (m2) 120-400 370 125-250 nehodnoceno 

Rozloha ZO na jednoho 
obyvatele (m2) 

23 15,6  4,7 

Zdroj 
Cabral et al., 

2017 
Speak et al., 

2015 
London 

Assembly, 2006 
výsledky této práce 

5.4. Vlastnictví pozemků ZO 

Hlavní město Praha je vlastníkem třetiny pozemků (34 % rozlohy funkčních ZO), na kterým se 
nachází funkční svazové osady. Polovina rozlohy pozemků (54 %) funkčních ZO je vlastněná 
fyzickými osobami.  

Podíl vlastnictví pozemků funkčních nesvazových osad je dle očekávání odlišný. Ve vlastnictví hl. 
m. Praha je 14 % rozlohy funkčních nesvazových osad. Téměř dvě třetiny (65 %) jsou 
ve vlastnictví fyzických osob (viz graf 2). 

Jen jedna třetina zahrádkových osad je majetkem jedné skupiny vlastníků – jedná se 
o 34 funkčních svazových osad (23 vlastněno hl.m. Prahou a 10 ve vlastnictví fyzických osob) 
a o 35 funkčních nesvazových osad (5 vlastněno hl. m. Prahou a 23 ve vlastnictví fyzických osob). 
Ostatní funkční zahrádkové osady jsou majetkem dvou a více skupin vlastníků (viz příloha 3 

Hl. m. Praha je vlastníkem 138 ha, na kterých se nachází funkční svazové osady (z toho 50,1 ha, 
kde je výhradním vlastníkem celé ZO), a 29 ha, kde se nachází nesvazové funkční osady (z toho 
6,8 ha, kde je výhradním vlastníkem celé ZO).  

 

 

 

 

                                                             
1 Statutární osady mají výsostné postavení, jejich zachování na městských pozemcích je uzákoněno a je s nimi natrvalo počítáno, 
statutární jsou ještě doplněny o zahrady na soukromých pozemcích a dočasné a komunitní zahrady, celkové číslo osad je tedy v úhrnu 
vyšší. 
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Graf 2: Skupiny vlastníků pozemků funkčních svazových a nesvazových ZO (% rozlohy funkčních 
svazových ZO, % rozlohy funkčních nesvazových ZO); skupiny vlastníků zobrazených v grafu jsou 
zastoupeny v řádech setin procenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Evidence poptávky (čekatelů) po zahrádkách 

Poptávka zájemců po zahrádkách v pražských osadách je velmi obtížně kvantifikovatelná, protože 
neexistuje prakticky žádná evidence, natož pak jednotná. Zájemci poptávají zahrádky různými 
způsoby přímo v osadách, na webových stránkách ČZS či na MČ. Představitelé osad tak mohou jen 
odhadovat a často raději, než konkrétní číslo uvádějí obraty typu „obrovská“ či „převyšující 
nabídku“. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že na každých 100 zahrádek v pražských 
zahrádkových osadách je v přepočtu cca 20 čekatelů, přičemž jednotlivé zahrádkové osady 
uváděly počet žadatelů s velkým rozptylem, v celkovém rozpětí 2-100 ročně na osadu, na což může 
mít vliv řada faktorů, jako velikost konkrétní osady, její lokalita, hustota osídlení v městské části 
a další. Čekací doba na zahrádku je podle osad, které se zapojily do dotazníkového šetření, 
nejčastěji cca 2-5 let, osady totiž až na výjimečné případy volnými zahrádkami nedisponují.  

Graf 3: Inzerce poptávky po zahrádce na webových stránkách ČZS v 1. polovině roku 2018 (zdroj: 
http://www.zahradkari.cz/odborne/index.php?str=76). 
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Alespoň částečnou představu o rozložení zájmu o zahrádku si lze vytvořit na webových stránkách 
ČZS v sekci inzerce, kde zájemci mohou poptávat nebo nabízet zahrádku. Z grafu 3 je patrné, že 
největší zájem o zahrádku je v jarních měsících během dubna a května.  

Poptávka po zahrádkách v ZO podle zahraničních průzkumů v posledních letech roste. Ve Velké 
Británii na evidenci poptávky existují metodiky a pověřené osoby a poptávka po zahrádkách 
v posledních letech rychle stoupá, v roce 2011 tam byl na každých 100 zahrádek seznam 
52 čekatelů v kontrastu k 4 čekatelům v roce 1993 (Campbell a Campbell, 2013). Jen v Londýně 
bylo v roce 2006 více než 4300 čekatelů (tj. o 3000 více než v roce 1996), a v některých městských 
částech se na zahrádku čeká i 10 let (London Assembly, 2006). Existují i osady ve Velké Británii, 
kde se na zahrádku čeká 40 let (“Growing craze for The Good Life”, Daily Express, 22 May 2010). 
Obdobně je tomu např. ve Varšavě, kde se na zahrádku čeká několik let (Pawlikowska-Piechotka, 
2011).  

5.6. Vývoj úhrnu plochy/počtu zahrádkových osad na území Prahy 

Vývoj ploch ZO osad od druhé poloviny 20. století až do současnosti je znázorněn v grafu 4. Jsou 
zde uvedené výsledky průzkumů z uplynulých let, během kterých docházelo k mapování 
pražských zahrádkových osad. Podle Gibase a kol. (2013) bylo v roce 1965 v Praze 
99 zahrádkových osad o rozloze 258 ha. Největší počet zahrádkových osad byl zjištěn v roce 1997 
(Generel Vinterová, 1997), a to 569 osad o celkové rozloze 1020,3 ha. Z grafu 4 je patrné, že 
v posledních letech rozloha i počet osad výrazně klesají. V roce 2011 Mackovič a kol. hodnotili 286 
zahrádkových osad, z toho 239 funkčních (do svého výzkumu však zahrnuli zpravidla pouze osady 
o rozloze větší než cca 0,4 ha). Aktualizací informací bylo v roce 2018 zjištěno, že plně funkčních 
osad je celkem 199 (402,6 ha svazových a 205 ha nesvazových) a dalších 34 přechodových (17 ha 
svazových a 36 ha nesvazových). 

Graf 4: Vývoj počtu a plochy zahrádkových osad v Praze. 

 

 

5.7. Rizikové jevy 

Rizikové jevy související se zahrádkovými osadami jsou blíže rozebrány v kapitole 4.5 Popis 
problémů spojených s existencí zahrádkových osad ve městě. 
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6. Zahrádkové osady v územním plánování 

6.1. Situace pražských zahrádkových osad v platném ÚP 

Naplnění ploch PZO a jejich faktické využití 

Na území hl. m. Prahy se nachází 223 ploch PZO (zahrádky a zahrádkové osady v platném 
územním plánu hl. m. Prahy, zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy (územní plán, IPR) s 
celkovou rozlohou 482 ha. Z těchto 223 ploch PZO jich je 74 součástí funkčních svazových 
zahrádkových osad, 56 je součástí nesvazových funkčních zahrádkových osad a 3 zasahují jak 
do funkčních svazových, tak i nesvazových zahrádkových osad (viz obr 8). 

Evidence zahrádkových osad v jiných plochách a potenciál změny na PZO 

Značná část rozlohy (157 ha) funkčních svazových osad je součástí PZO (zahrádky a zahrádkové 
osady; 39 % z celkové rozlohy funkčních svazových ZO), k této rozloze je možné připočítat 50 ha 
(12,5%), které jsou zahrnuty v plochách PZO kombinovaných s některou další plochou využití 
(např. LR lesní porosty, OB čistě obytné – další kombinace včetně rozloh jsou uvedeny v souhrnné 
tabulce – viz Příloha 4)  

Shodně také 39 % z celkové rozlohy funkčních nesvazových ZO (81 ha) je součástí PZO (zahrádky 
a zahrádkové osady), i k této rozloze je možné připočítat 26 ha (12,9%), které jsou zahrnuty v 
plochách PZO kombinovaných s některou další plochou využití (např. LR lesní porosty, OB čistě 
obytné – další kombinace včetně rozloh jsou uvedeny v souhrnné tabulce – viz Příloha 5.)  

Pozn.: V příloze 4 a 5 jsou uvedeny tabulky Přehled zastoupení ploch funkčního využití v plochách 
funkčních svazových a nesvazových ZO (zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy; územní 
plán, IPR). 

Obr.  8: Rozložení PZO na území hl. m. Prahy v souvislosti s rozložením svazových a nesvazových 
funkčních ZO na území města Prahy (zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy; územní plán, IPR).  
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Obr. 9: Rozmístění funkčních svazových a nesvazových ZO v zastavitelných a nezastavitelných 
plochách platného územního plánu (zdroj PVP_FVU zastavitelné, Geoportál Praha, IPR Praha). 

 

6.2. Evidence transformovaných ploch ZO na jiné funkce 

Transformace ploch zahrádkových osad na jiné funkce byly hodnoceny srovnáním stavu v roce 
v 2011 (Mackovič a kol., 2011) se současným stavem. Ve studii Mackovič a kol. (2011) bylo 
označeno 17 osad již jako neexistujících a 30 jako nefunkčních. Těchto 47 osad bylo i této studií 
označeno jako nefunkční (neexistující). U dalších 20 osad došlo během srovnávaného období (rok 
2011–2018) ke změně funkce a osada se stala nefunkční (viz tab. 2) Nejčastější příčinou změny 
funkčnosti bylo opuštění (zarůstání) osady (26 bývalých ZO), přeměna na bydlení (12 bývalých 
ZO) a nová výstavba (11 bývalých ZO). Dále přeměna na park nebo jiný druh zeleně – louka, sad. 

Tab. 2: Změna počtu nefunkčních (neexistujících) osad; předchozí stav současných nefunkčních osad 
uvedených v Mackovič a kol. (2011) 

Stav současných nefunkčních (neexistujících) ZO ve studii Mackovič a kol. (2011) 

Rok 2011 Počet Rozloha [ha] 

Nefunkční 30 26,28 

Neexistující 17 14,31 

Funkční 20 28,45 

Téměř polovina již nefunkčních (bývalých) zahrádkových osad je zahrnuta územním plánem v 
PZO (viz tab. 3).  
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Tab. 3. Využití území v současnosti již nefunkčních (neexistujících) ZO v PÚP. Pod termínem ostatní 
jsou sloučeny všechny kategorie využití území, které zaujímají méně než 1 % rozlohy nefunkčních 
(neexistujících) osad (zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy; územní plán, IPR). 

Kód Využití území Počet Plocha [ha] Zastoupení [%] 

PZO zahrádky a zahrádkové osady 37 32,1 46,51 

OB čistě obytná 39 11,2 16,22 

ZMK zeleň městská a krajinná 32 9,4 13,58 

LR lesní porosty 20 5 7,22 

SV všeobecně smíšené 10 2,7 3,95 

PS sady, zahrady, vinice 15 2,6 3,79 

OV všeobecně obytné 5 2,4 3,48 

VOP vodní toky, plochy a plavební kanály 10 1,4 1,99 

Ostat.  47 2,3 3,27 

 

Rozmístění ploch v platném územním plánu – zastavitelné území  
V tabulce 4 a na obr. 9 je znázorněné rozmístění ploch v ZO v zastavitelné a v nezastavitelném 
území. 

 , 4: Rozmístění ploch zahrádkových osad v zastavitelném územní dle platného územního plánu (zdroj 
PVP_FVU zastavitelné, Geoportál, IPR Praha) 

 Zastavitelné [ha] Nezastavitelné [ha] 

Svazové funkční 77,8 326,1 

Nesvazové funkční 42,4 162,6 

Svazové přechodné 6,7 7,9 

Nesvazové přechodové 6,3 29,6 

 

6.3. Situace pražských ZO v návrhu MPP 

Podle koncepce návrhu MPP je území hl.   m.   Prahy rozděleno na jednotlivé lokality podle jejich 
charakteru, lokalitám je přiřazen cílový charakter (zastavitelnost, struktura, využití, stabilita). 
Zahrádkové osady se v návrhu MPP nacházejí jak v zastavitelném, tak v nezastavitelném území. 
Největším zahrádkovým osadám je přiřazena samostatná lokalita Zahrádková osada. 
Samostatným lokalitám Zahrádková osada je vždy přiřazen charakter zastavitelné lokality 
nestavební, rekreační, stabilizované, se strukturou parkový areál a plochou zahrádková osada. 

Kromě toho MPP definuje regulativy vázané na dílčí plochu v lokalitě, kde v článku 111, Plochy 
nestavebních bloků a otevřené krajiny, definuje plochu “zahrádková osada”, a to následovně: 

„(3) Zahrádkovou osadou je zpravidla oplocený soubor zahrad, případně jednotlivá zahrada, 

s využitím zejména pro rodinnou rekreaci, často s budovami zahradních domků či zahrádkářských 

chat [2] . Zařazena je v SES [3]. 

                                                             
2 Pozn.: § 2 v PSP, § 69 PSP; součástí vymezení plochy zahrádková osada je i zástavba 
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Plochou vymezené zahrádkové osady se v MPP nacházejí jak v zastavitelném, tak nezastavitelném 
území.  

PSP – Pražské stavební předpisy § 69 

 Stavby pro rodinnou rekreaci smí mít nejvýše 80 m2 hrubé podlažní plochy a 2 nadzemní 
podlaží s výškou hlavní římsy do 6 m a s celkovou výškou do 8 m. 

 V zahrádkářských osadách se smí umisťovat pouze zahrádkářské chaty a společná stavba s 
hygienickým zařízením, popřípadě se společenskou místností. Zahrádkářské chaty 
v zahrádkářských osadách nesmějí mít zastavěnou plochu větší než 25 m2 včetně teras, verand 
a vstupů. Smějí mít jedno nadzemní podlaží se světlou výškou pobytové místnosti max. 2,5 m 
a mohou být podsklepeny, pokud je úroveň prvního nadzemního podlaží nejvýše 1 m nad 
přilehlým terénem. 

 Oplocení zahrádkářských osad musí být průhledné s výškou do 2 m. 

Z pohledu zastavitelnosti/nezastavitelnosti území dle MPP se tři čtvrtiny funkčních svazových 
osad nachází v zastavitelném území (87 polygonů svazových osad), v nezastavitelném území je 
zahrnuto 28 svazových osad a 4 funkční svazové osady se nachází jak v zastavitelném, tak v 
nezastavitelném území (12 ha plochy). 

Funkční svazové osady se nachází v 88 lokalitách MPP (9 osad se současně nachází na území 
dvou lokalit MPP), přičemž u 6 z nich se jedná přímo o samostatnou lokalitu Zahrádková osada 
(celkem je zde zahrnuto 12 ploch svazových osad):  

 Zahrádková osada Cholupice (4 plochy ZO),  

 Zahrádková osada Na Balkáně (3 plochy ZO),  

 Zahrádková osada Na Lahovské (1 plocha ZO),  

 Zahrádková osada Skalka (1 plocha ZO),  

 Zahrádková osada Suchdol (2 plochy ZO),  

 Zahrádková osada Zavážky (1 plocha ZO).  

Z pohledu návrhu MPP se jedná se o zastavitelné lokality nestavební, rekreační, stabilizované, se 
strukturou parkový areál a plochou zahrádková osada.  

Údaje pro všechny lokality jsou uvedeny v příloze 7. 

Kromě toho existují funkční nesvazové ZO, které mají stanovenou vlastní lokalitu 
Zahrádková osada, a to konkrétně: 

 Zahrádková osada Jenerálka (2 nesvazové funkční ZO Jenerálka jih a Na Pučálce s celkovou 
rozlohou 20,6 ha a 1 již nefunkční osada Jenerálka sever), 

 Zahrádková osada Na Padesátníku (1 funkční nesvazová osada s rozlohou 7,4 ha). 

Z pohledu MPP se taktéž jedná o zastavitelné lokality nestavební, rekreační, stabilizované, se 
strukturou parkový areál a plochou zahrádková osada.  

Celkem je tedy v hl. m. Praze vymezeno 8 samostatných lokalit Zahrádková osada. 

Tabulka lokalit MPP, na kterých se nachází funkční svazové osady (8 osad se současně nachází na 
území dvou lokalit MPP – odděleno podtržítko) je uvedena v příloze 7. 
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Zahrádkové osady, které nemají vlastní lokalitu, se mohou nacházet v různých dílčích 
režimech, vázaných na dílčí plochu v rámci své lokality. Ze 119 funkčních svazových osad má 
64 osad statut plochy zahrádková osada v plném rozsahu své rozlohy. Z těchto 64 osad pak je 42 
situováno v zastavitelném území a 22 v nezastavitelném území. Viz tabulka 5. 

Dalších 13 osad je pak zařazeno do plochy zahrádková osada z části své plochy. Ostatní se 
nacházejí v různých jiných typech ploch – blíže situaci ilustruje tabulka 5. 

Tab. 5: Situace svazových funkčních zahrádkových osad v návrhu MPP ve vztahu k typům ploch 
(zpracováno dle http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan)  

Zastavitelnost 
lokality 

Dílčí využití ploch počet ZO 
podíl z 

počtu ZO 
(%) 

plocha ZO 
ha 

nezastavitelná dílčí plocha zahrádková osada v celém rozsahu plochy ZO 22 18 62,5 

  
dílčí plocha zahrádková osada v menším rozsahu plochy 
ZO 

4 3 14,2 

  jiné využití plochy ZO  2 2 2,8 

  celkový součet 28 24 79,6 

zastavitelná 
stavební 

dílčí plocha zahrádková osada v celém rozsahu plochy ZO 25 21 39,6 

  
dílčí plocha zahrádková osada v menším rozsahu plochy 
ZO 

8 7 77,5 

  jiné využití plochy ZO  19 16 64,2 

  celkový součet 52 44 181,3 

zastavitelná 
nestavební 

vlastní lokalita zahrádková osada 12 10 63,2 

  dílčí plocha zahrádková osada v plném rozsahu plochy ZO 17 14 46,1 

  
dílčí plocha zahrádková osada v menším rozsahu plochy 
ZO 

1 1 8,9 

  jiné využití plochy ZO  5 4 11,1 

  celkový součet 35 29 129,4 

kombinace 
zastavitelná/ 
nezastavitelná 

  4 3 12,3 

 Součet   119 100 402,6 
Konkrétní situace těchto režimů u jednotlivých svazových osad je patrná z katalogových listů. 

6.4. Doporučení pro uchopení ZO v UPD 

Zdá se, že zahrnutí zahrádkových osad do zastavitelného nebo nezastavitelného území v novém 
návrhu MPP se odvíjí pouze od nejbližších prostorových vazeb (vedle zástavby, navazující na 
zemědělskou plochu), a nikoliv od kvalitativního posouzení konkrétní zahrádkové osady, ani od 
její potřeby v rámci širších urbanistických souvislostí. 

Na osady by mělo být nově pohlíženo jako na plnohodnotnou součást města pro dosažení cíle 
kvalitního, plného a bohatého urbanistického standardu občanské vybavenosti (vedle parků, 
hřiště, diferencované sídlení zeleně – izolační, rekreační apod.). Potřeba osad je rovněž dána 
i hustotou osídlení, právě v tom pojetí, že osady jsou samozřejmou součástí standardní 
vybavenosti měst, a tímto způsobem na to v zahraničí běžně nahlížejí (např. ve Velké Británii 
některá města stanovují počty hektarů na počet domácností (0,55 ha osad na 1000 domácností), 
nebo počet zahrádek na 800 domácností, pro pražské poměry nelze doslovně přejímat, ale je třeba 
stanovit hodnoty vlastní. 

Ochrana zahrádkových osad před zastavěním může být v současné době (bez existence jiného 
závazného dokumentu (např. Zahrádkářského zákona, nebo etablované strategie rozvoje 
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zahrádkových osad) realizovaná pouze vymezením ploch zahrádkových osad v platném územním 
plánu jako nezastavitelné území. 

Příklady dobré praxe  

Lisabon 

V Lisabonu se rozvíjí městské zahradničení až v poslední době. Velký úspěch zde má rozvíjení 
individuálního zahrádkaření vhodně zakomponovaného do městských parků. Existuje zde projekt 
“zahrádkářských parků” – parky s plochami vyčleněnými pro menší zahrádkářské osady (větší 
počet parcel rozmanité velikosti). V roce 2014 mělo město 10 takových parků s celkem 
400 parcelami zahrádek (Martinho da Silva et al., 2016). Vedle samotného dvojího rekreačního 
přínosu mají takovéto parky současně i výhodu využití vybavenosti parku a navazující MHD 
souběžně oběma skupinami uživatelů, zahrádkáři i návštěvníky parku. 

Barcelona  

Nedávno prezentovala Plán zelené infrastruktury a biodiverzity, strategický plán, který uznává 
zahrádkové osady a komunitní zahrady jako významnou součást městské zelené infrastruktury 
(Camps-Calvet et al., 2016). Barcelona také aktuálně experimentuje s tzv. Pla Buits (Empty-Spaces 
Plan), novou strategií podpory využití volných městských ploch ve prospěch zelených ploch. 

Tours 

Zahrádková osada v Tours je příkladem osady, kde skrz jinak veřejně nepřístupnou ZO vede pěší 
stezka a cyklostezka, které jsou hojně a s oblibou využívané jednak tranzitně (příjemná alternativa 
k cestě podél frekventované komunikace) a jednak jako cíl procházek a místo potkávání se (Robert 
a Yengué, 2017). Osada tedy souběžně plní funkci individuální, soukromé rekreace, i pěší 
prostupnosti pro veřejnost, bez toho, aby jedna funkce vylučovala druhou.   

Řadu ukázek dobře fungujících zahrádkových osad v různých městech Evropy lze najít v aktuální 
publikaci Urban Allotment Gardens in Europe (Bell et al., 2016).  

6.5. Rozvoj městského zahradničení 

Městské zahradničení jako nedílná součást velmi aktuálního tématu městského zemědělství 
(viz např. aktuální publikace Urban Agriculture Europe, 2016) se s nejvyšší pravděpodobností 
bude v různých formách rozvíjet a je třeba se na tento trend připravit. Vedle komunitních zahrad, 
zahradničení na střešních zahradách, balkonech, dvorcích a dalších místech, se zcela jistě je třeba 
zaměřit také na podporu a rozvoj zahrádkových osad a jejich různých forem. Zahrádkové osady 
mají tu nespornou “vyšší” přidanou kvalitu, že svým uživatelům poskytují prostor pro realizaci 
vlastních záměrů, prostor, kde jsou svými vlastními pány. Tato hodnota je v dnešním 
globalizovaném světě naprosto zásadní a nezbytná pro relaxaci a duševní zdraví a současně pro 
mnohé lidi jinde nedostupná. Na tuto potřebu je proto nutné při městském plánování reagovat. 

Městské zahradničení lze navíc chápat jako jedno z opatření adaptace na změnu klimatu.  

6.6. Vyhodnocení zájmu a poptávky obyvatel na přidělení zahrádek  

Jak vyplynulo z kapitoly 5.5 Evidence poptávky (čekatelů) po zahrádkách, je poptávka všeobecně 
vyšší než nabídka, a i na základě údajů ze zahraniční a demografického vývoje lze konstatovat, že 
zájem o zahrádkové osady stále vzrůstá. Tento trend začíná být pociťován i v Praze a dá se 
předpokládat postupné narůstání poptávky převyšující kapacitu stávajících osad. Na tuto situaci 
je třeba se v předstihu adekvátně připravit. 
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6.7. Význam zahrádkových osad pro hl. město Prahu a jeho městské 
části. 

Důvody potřeby soudobého rozvoje zahrádkových osad lze rámcově utřídit do sestavy zejména 
následujících bodů: 

 Podstatně roste počet zájemců o tuto činnost z řad občanů bydlících v nájemních bytových 
domech, kdy v porovnání s uživateli zahrad rodinných domů jejich počet výrazně narůstá. 
Tato sídelní občanská koncentrace může být vhodně vyvážena organizovanou a intenzivní 
formou zahrádkářské činnosti ve formě zahrádkových osad. 

 Sdružování občanů na základě jejich společných zájmů je jednou z významných forem 
dobrovolně (rostlé) utvářené občanské společnosti (komunity), podobně jako je tomu u řady 
dalších společenských sdružení. V organizované a společensky podporované formě může tedy 
být významnou „širší“ rekreační občanskou činností, převyšující často svými duchovními 
a společenskými hodnotami její pěstební význam. 

 „Užší“ duchovní a rekreační hodnotou je jejich vliv na dotváření životního stylu rodiny, 
směrovaný k její soudržnosti, k výchově dětí, k podmínkám a možnostem stále narůstajícího 
podílu nepříliš majetných seniorů. Z tohoto hlediska má základní význam pro jejich další 
rozvoj situování zahrádkových osad co nejblíže k bydlišti zúčastněných obyvatel, kdy se tak 
stává jedním ze základních předpokladů vysoké intenzity jejich využití. Při hledání forem 
tohoto „občanského sblížení“ bude proto nutné hledat i jiné než pouze tradiční (klasické) 
formy osad. 

 Významnou formou intenzity využití jednotlivých zahrádek je postupný nárůst jejich 
rekreačních a estetických forem využití. Dochází tak postupně k odklonu od jejich původního, 
převážně hospodářského (samozásobitelského) pojetí ke komplexním hodnotám a formám 
přírodního, zejména rekreačního prostředí. Tato kvalitativní změna umožňuje další rozvoj 
nejen jejich nových forem, ale i územního situování v soustavách sídelních a příměstských 
vegetačních soustavách. 

 Zahrádkové osady s typickým minimálním zastoupením technických staveb a zařízení a s 
řízeným pěstitelským zaměřením mohou být při tomto rozhodujícím zastoupení přírodních 
prvků a kultivované půdy vynikajícím zařízením pro zasakování dešťových srážek a pro 
pozitivní dotváření bioklimatických podmínek. Představují tak ve své plošné sestavě 
a ucelenosti nejen lokální, ale i širší pozitivní přínos. Tato jejich výsledná „biologická aktivita“ 
v mnoha případech může převyšovat hodnoty řady dalších ploch (hřiště, holé travnaté plochy, 
některé květinové výsadby, extenzivně využívané vegetační plochy aj.). Zahrádkové osady 
nepředstavují tedy pouze zájem soukromý, ale i výrazně veřejný. 

 Významně pozitivním přínosem zahrádkových osad je skutečnost, že jejich celoroční činnost 
je zajišťována dobrovolnou občanskou účastí a z vlastních finančních zdrojů při naprosto 
zanedbatelných hospodářských (pěstebních) výnosech. Rozšiřování zahrádkových osad je 
tedy vysokou celospolečenskou hodnotou s pozitivní ekonomickou bilancí. 

6.8. Příklady míst pro založení nových ZO 

Kritéria, kam je z různých hledisek vhodné nově vznikající zahrádkové osady situovat: 

 přednostně na pozemky ve vlastnictví MHMP, či MČ a na plochy vedené v územním plánu jako 
nezastavitelné – určitá záruka dlouhodobosti osady, 
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 jako nedílná součást zelené infrastruktury (tzn. nikoliv jako plošné rezervy pro budoucí 
výstavbu) - tedy jako rovnocenná složka strategicky plánované sítě přírodních 
a polopřírodních oblastí s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb – 
prostorově a funkčně napojené na další přírodní a polopřírodní plochy, 

 přiléhající zelené plochy jsou výhodou z rekreačního hlediska (řada respondentů 
dotazníkového šetření preferuje zajímavé přírodní okolí) i z hlediska navazujících stanovišť 
pro rostlinné a živočišné druhy, 

 provázání s rekreačním systémem v navazujícím okolí – ZO mohou být jednou ze součástí 
systému zelených rekreačních ploch a koridorů, 

 vždy v místě dostupného zdroje nezávadné vody, 

 v ochranných pásmech (lesa, kulturní památky atp.) - určitá záruka dlouhodobosti, 

 opuštěné plochy a brownfields – po prověření nepřítomnosti ekologické zátěže způsobené 
předchozím způsobem využívání ploch, 

 na vybraných plochách v městských parcích,  

 určitou variantou je také prověření možností volných ploch vnitřního města, vnitrobloků, 
střešních ploch atp.  

 menší zahrádkové osady (plochy pro individuální zahrádky) v blízkosti nově vznikající obytné 
zástavby jako samozřejmá součást vybavenosti – výhoda pěší dostupnosti z místa bydliště, 

 lokality s dobrou dostupností různými dopravními prostředky, MHD, na kole a pěšky, s 
adekvátní možností parkování, 

 tak, aby nedocházelo k rozporu s ochranou přírody, mimo zvláště cenné přírodní lokality, 

 tak, aby nebyla omezena přístupnost hodnotných rekreačních lokalit, 

 mimo hlukové znečištění – přibližně 80 milionů lidí v EU dnes trpí nadměrným hlukovým 
zatížením a úleva a rekreace od tohoto faktoru je v zájmu zdraví obyvatel tudíž klíčová. Má-li 
ZO plnit rekreační funkce, je nezbytné toto zatížení v maximální možné míře eliminovat, a to 
již výběrem lokality pro ZO. 

 mimo dosah zdroje znečištění (přímý vliv znečištění z frekventovaných komunikací dosahuje 
do vzdálenosti 100 m). 

 mimo aktivní zóny záplavových území.  

Navazující návrh nového vnitřního uspořádání osady by měl vycházet také z diskuze s budoucími 
zájemci a navazující komunitou. Do výsledného designu je vhodné zapojit zkušenosti a příklady 
dobré praxe i odborné poznatky oboru zahradní a krajinářské architektury (např. Mareček, 2018). 
Při zakládání nových osad je hlavně třeba uvažovat v širších souvislostech a zahrnout velké 
množství aspektů, které zajistí dlouhodobé kvalitní fungování osady. (inspirací může být např. 
dokument Guidance For Allotments And Community Led Gardening Projects a další).  
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7. Zásady dobrého fungování zahrádkových osad 

7.1. Definice základních pravidel a ideálních principů fungování 
zahrádkových osad  

Dobře fungující osada by měla mít nastavený systém, který by v několika rovinách a v maximální 
možné míře proměnil všechny poskytovatelné přínosy (viz kapitola přínosy ZO), jež z existence 
zahrádkových osad plynou. Ty lze shledat v několika základních oblastech zejména v přínosech 
pro životní prostředí a ekologii, celospolečenských přínosech (včetně těch pro místní komunitu, 
městské části a MHMP), a v sociální oblasti. 

Krajní hodnoty byly definovány v metodické části podkladové studie Generelu zahrádkových osad 
(Miovská, 2009, viz příloha). Použité kriteriální hodnocení jasně ukazuje cílový stav kvalitní 
zahrádkové osady (viz příloha 9). 

Použitím snadného hodnocení lze jednoduše vyjádřit kategorie SWOT a v případě hrozeb, slabých 
stránek a příležitostí pracovat na jejich zlepšení. Jednoduchost použití umožňuje aplikovatelnost 
pro městské části, které mohou posoudit jednotlivé osady ve svých katastrech, městské plánovače 
a zejména pro vlastní zahrádkáře a jejich výbory. Sami uživatelé zahrádek tak snadno odhalí 
rezervy, jež je pro perfektní fungování osady možné využít, a mohou z toho vyvodit odpovídající 
závěry. 

Akcentovat lze zejména vzorový přístup k životnímu prostředí osad (hospodaření s vodou, 
odpady) a vztah osad k místní komunitě (spolupráce s místní samosprávou, společností). 

Vedení osad i samotným zahrádkářům by jistě pomohl samostatný návodný dokument/ publikace 
uvádějící obšírněji způsoby naplňování správného hospodaření a fungování osad (jako je např. 
dokument velšské vlády Guidance for Allotments and community led gardening projects, v oblasti 
designu jednotlivých zahrádek pak např. katalog vzorových osadních zahrádek, nedávno vydaný 
v Polsku). 

7.2. Doporučení pro MČ a MHMP 

Strategická opatření 

Zahrádkové osady je třeba chápat jako samozřejmou součást standardní vybavenosti měst, jako 
příležitost rozvíjení komunitního života městských částí, pro všechny přínosy a příležitostí, které 
městu nabízejí. Více viz kap. 4.4 Přínosy zahrádkových osad. 

Systémová opatření 

Začít s osadami intenzivně komunikovat – předávat a formulovat názor na budoucí rozvíjení a 
směrování zahrádek (jako např. existující komise pro cyklodopravu) 

Ustavit na MHMP zodpovědného odborníka/úředníka/koordinátora, jehož náplní práce 
bude správa, péče, podpora a rozvoj zahrádkových osad v Praze, zejména pak těch, které jsou v 
nájmu MHMP. Hlavní město Praha jako vlastník nemovitostí pronajímaných pro zahrádkové 
činnosti a jako samosprávní orgán, působící ve veřejném zájmu kvalitního rozvíjení a zajišťování 
potřeb občanské společnosti, by měl efektivně ovlivňovat vývoj také zahrádkových osad. 
Neexistuje však žádný komunikační kanál, jež by propojil požadavky a zájmy MHMP s požadavky 
a potřebami obyvatel se zájmem o zahradničení. MHMP tak postrádá základní nástroj, jak 
ovlivňovat významný komunitní segment ve své správě. 

Zpracovat Strategii zahrádkových osad v Praze jako obdobu britských běžně 
implementovaných “Allotment Strategy”- definování základní představy vývoje a rozvoje 
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zahrádkových osad. Základní dokument, který by byl vyjádřením postojů a očekávání MHMP, jako 
orgánu zajištujícího ochranu a naplňování veřejného zájmu obyvatel Prahy. Byl by podporou pro 
místní radnice, komunitu, svazové organizace, i vlastní zahrádkáře. Dokument na základě, jehož 
by bylo možné směřovat utváření a rozvíjení osad a naplňování představ MHMP v delším časovém 
horizontu. Takový koncepční postoj by mohl zásadně nastartovat změnu v postavení zahrádek 
ve společnosti i územně plánovacích procesech. 

Podporovat hierarchii a komunitu u nesvazových osad, působících na městských pozemcích. 
Tedy mít odpovídajícího komunikačního partnera a moci tak efektivně osady 
ovlivňovat/motivovat. Předpokládá se, že osady, které jsou členy Českého zahrádkářského svazu, 
jsou hierarchicky organizované a je tedy reálné oslovit osadu s požadavky, komunikovat její 
potřeby a dlouhodobě s její komunitou pracovat. Pro systematickou práci s pražskými 
zahrádkovými osadami by bylo ideální podporovat a být v kontaktu i s nesvazovými osadami, na 
pozemcích jiných vlastníků, soukromníků, nebo svých vlastních. (Z dotazníkových průzkumů však 
vyplývá, že právě tyto osady mají o kontakt pramalý zájem, věří v mnoha případech až slepě 
majiteli a často mívají i odmítavý postoj se jakkoliv zapojit do dění v městské části.) Právě tyto 
osady jsou však před developerskými tlaky v nejméně jistém postavení a jsou nejzranitelnější. 
Pro dlouhodobé plány s nimi MHMP nemůže tedy počítat a musí jim přisoudit status dočasných 
osad. 

Přijmout a nastavit motivační politiku, vybudovat podpůrná opatření, která budou propagovat 
a následovat cíle vytyčené magistrátním názorem na budoucí utváření a rozvoj zahrádkových 
osad v Praze. Cíleně tak propagovat ty jevy, přínosy a postoje, které MHMP dlouhodobě sleduje, či 
je chce nastavit pro budoucí udržitelnou správu města (např. hospodaření s dešťovou vodou) 
Příklady témat pro motivační politiku (například prostřednictvím rychlých grantů). 
 
Aktivně osady podporovat například v tématech: 

 kooperace se školami, mateřskými školami (exkurze, workshopy, výtvarné dílny), 

 zapojení výpěstků do farmářských trhů – “eko, bio”, 

 příkladné hospodaření s dešťovou vodou – např. nákup nádob na její zadržování, 

 organické kompostování, 

 upravení zahrádek pro užívání hendikepovanými (např. v těch místech městských částí, které 
mají na svém územím zařízení, školu apod., pro hendikepované, vyčlenit jednu zahrádku jako 
specializovaný prostor pro slabozraké (zahrádku pro nevidomé s k tomu určenými rostlinami 
a strukturami), 

 pořádání kulturních akcí pro veřejnost (např. víkend otevřených zahrad apod.), 

 odborná školení a setkání na MHMP či MČ (odborné vedení a směrování trendů osad na území 
hlavního města). 

Vést dlouhodobou pozitivní informační a podpůrnou kampaň pro zahrádkové osady v 
Praze. Nikoliv obhajovat, ale propagovat zahrádky, jako správnou věc. Každý by měl vědět, proč je 
dobré mít v Praze zahrádkové osady – utvářet pozitivní mediální obraz! 

Navrhovaná/možná opatření: 

 Zveřejňovat, připomínat a upozorňovat na přínosy zahrádkových osad – média tištěná, 
elektronická a digitální. 
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 Vytvořit a spravovat mapu s místy, kde jsou městské zahrádky (pro snazší možnost vyhledání 
zahrádky zájemci o nájem (běžná praxe ve Velké Británii, např. Londýně). 

 Záložka o zahrádkových osadách, aktualitách apod. na webovém portálu hl. m. Prahy – 
komunikační kanál pro sdělování informací. 

 Zpracovat dlouhodobý program propagace zahrádkových osad (samostatným dokumentem). 

 Začlenit pražské (magistrátní) osady do European Allotments Federation. 

 Zřídit a vést čekací listy na zahrádky (v zahraničí je obvykle centrálně spravuje město). 

Zpracovat dokument “Praktická doporučení pro zakládání nových ZO” a jak si je vlastně 
město představuje (zásady správného hospodaření) + praktické souvislosti vyřízení na úřadech, 
od smlouvy až po plůtky (deklarovat samostatným dokumentem). 

Uzavírat se nájemci zahrádek dlouhodobé nájemní smlouvy. Jednou z klíčových skutečností 
pro fungování zahrádkových osad je právě délka nájemní smlouvy. Ta do značné míry determinuje 
vztah k zahrádkám i náladu v osadě. Velice nápomocný by byl systém pevné ochrany těch 
nejlepších nejfunkčnějších zahrádek (analogie britských staturory allotments3). Mnoho osad, jež 
vzdorují vnějším tlakům a mají méně dlouhodobé smlouvy s krátkou výpovědní lhůtou se rychleji 
rozloží zevnitř (nemá pro ně cenu sázet, myslet na dlouhodobou udržitelnost zahrádky, půdy a 
podobně). 

Je třeba vytipovat pro město nejzásadnější osady. To by měl být společný meziresortní úkol, 
MHMP, územních plánovačů, zástupců zahrádkářské komunity, MČ a dalších, který je jasným 
nástrojem k jejich podpoře a zlepšení kvalit. Možným nástroje je kvalitativní hodnocení osad.  To 
v sobě navíc může obsahovat obsahuje názor MHMP na cílové utváření a vhodnost stávajícího 
stavu současných osad. 

Zároveň může pro osady být sebereflexí a návodem, co zlepšit, jakým směrem se ubírat, aby jejich 
působení na území MHMP bylo ještě více opodstatněné. (Kvalitativní metodika byla zpracována v 
roce 2009 v rámci dokumentu Generel zahrádkových osad – podkladová studie) 

Úzkou souvislost s tématem dlouhodobé stability a působení smluv mají také častá přání převádět 
zahrádky do soukromého vlastnictví. Z koncepčních důvodů budoucího rozvíjení zahrádkových 
osad v hlavním městě nelze doporučit převody zahrádek do osobního vlastnictví. Tento jev je 
zcela pochopitelný, a kromě důvodů zajištění lepší stability a zbavení se tak obav a nejistoty 
z ukončení smlouvy, zde určitou roli hraje nedůvěra vůči MHMP, že zahrádkovou osadu bude i 
nadále podporovat a nedojde k podlehnutí např. developerským tlakům. 

Míra pravděpodobnosti, že převod zahájí vnitřní rozklad osady je značná. Jedná se zejména o 
skupování pozemků na investici („je lepší mít malý vlastní pozemek v Praze, než žádný“) a dále na 
levné bydlení („chatička se trochu upraví, přestaví, pár sousedů se domluví a začne se tlačit 
na uvolnění výstavby“). 

K omezení tohoto jevu je však třeba činit řadu opatření pro podporu a uchování osad. 
Systematické – vhodné plánování a ustavení těch osad, jež jsou z celopražského hlediska 
nejpodstatnější. Ty by měly mít nejvyšší míru ochrany a stability. Osady, které aktivně komunikují, 
jsou funkční a dosahují vysoké bodového kvalitativního hodnocení a podobně. Organizační – je 
třeba zlepšit pověst MHMP jako důvěryhodného správce, vlastníka a partnera osad, aby nájemníci 

                                                             
3 Rozhodnutí o případném zrušení osady spadá do té nejvyšší ministerské gesce 
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magistrátních zahrádek nepodléhali nejistotě, a naopak cítili setrvání v magistrátním nájmu jako 
výhodu a jistotu. 

Navázat pro téma zahrádkových osad meziresortní spolupráci, např. s ministerstvem 
zdravotnictví (vliv na veřejné zdraví), která pomůže odpovědět na řešení dalších resortních 
problémů nebo nalézání dalších příležitostí pro rozvoj osad a tématu zahrádkaření, využití a náplň 
zahrádkových osad. Dále například také s ministerstvem školství atd. 

Podporovat spolupráci zahrádkových osad se vzdělávacími zařízeními. To je možné nejen 
v rámci opět zařazované výuky pěstitelských prací, ale i v rámci dalších předmětů (biologie, 
přírodopis, zoologie, ekologie apod.). Předškolní zařízení by měla být pravidelnými návštěvníky 
v zahrádkové osadě, a to celoročně pro poznání ročních cyklů a střídání sezónních období (které 
je právě na rostlinách nejlépe patrné), ale i senzorické a smyslové vnímání, ale především pak pro 
navázání vztahu k půdě, rostlinám, vegetaci a přírodě. To může pozitivně ovlivnit nejmladší 
generaci a nastavit její pozitivní vztah k životnímu prostředí. (K tomu může sloužit např i jedna 
vyčleněná výuková zahrádka v blízké osadě). Zapomínat by se nemělo ani na děti v dětských 
domovech a specializovaných zařízeních, pro něž mohou být zahrádkové osady dalším z kontaktů 
s reálným světem a umožnit jim snazší integraci po odchodu do běžného života. 

V městských částech, ve kterých se nachází specializované zařízení pro hendikepované nebo 
slabozraké občany by bylo možné zprostředkovat v některé z blízkých zahrádkových osad vznik 
speciální zahrádky pro hendikepované. 

Iniciovat vznik kvalitní publikace pro zahrádkaření v zahrádkové osadě, pro vedení osady, 
pro její management i pro vlastní zahrádkáře, které by kvalitním odborným pojetím směřovala, 
respektovala současné trendy v ochraně životního prostředí a formovala budoucí vztah 
a souvislosti, které chce MHMP na svých pozemcích rozvíjet (například hospodaření s dešťovou 
vodou, organické hospodaření apod.) 

Připravit propracovaný plán financování a ekonomického managementu (samostatným 
dokumentem).  Jako správný hospodář, pečovatel o svěřený majetek by MHMP měl mít jasný 
finanční plán, ekonomickou rozvahu a přehled o spravovaném nemovitém majetku. Skutečnost, 
že pronajímatel z širšího pohledu a z obvyklé pronajímatelské praxe neposkytuje nájemníkovi 
žádný servis, ani do svého majetku neinvestuje ani korunu, je poněkud překvapivá (v Brightonu 
např. v roce 2013 vybrali ze ZO na nájemném 107 tis liber a investovali do nich 155 tis. liber) 

Je třeba se v předstihu připravit na silně se zvyšující zájem o zahrádky v hlavním městě. 
Zájem poroste z mnoha důvodů a bude jistě kopírovat evropské trendy. Příprava na tento zájem 
by měla probíhat v několika rovinách. Za prvé v rovině plánovací (tedy aktuálně v situaci osad 
v MPP), dále pak v organizační rovině nastavením nového systému fungování osad v Praze jako 
hodnotného celku městské zeleně s odpovídajícím zázemím na MHMP a pomocí dalších výše 
popsaných kvalitativních ukazatelů. (Nárůst zájmu o ZO se v posledních letech řeší ve velkém 
počtu evropských měst a je možné získat mnoho příkladů dobré praxe.) 

Zahrádkové osady skýtají řadu šancí fungovat jako dobrá příležitost pro navazující 
podnikatelský trh. Uplatní se výrobky, nářadí, rostliny a semínka (ve Velké Británii meziročně 
narůstá spotřeba semínek za posledních pět let o 30%), ale i o produkty pro trávení volného času. 
Stojí za zvážení navázat s producenty a obchodníky vazby, vedoucí k propagaci správných 
postupů, případně i sponzoringu, grantů a podpory ze strany podnikatelského a obchodního 
sektoru. 

Zahrádkové osady (ideálně jejich představenstvo, nebo příslušný vyčleněný manager MHMP) by 
si měly průběžně zjišťovat fundraisingové možnosti a být proaktivní. 
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Propojení s možnostmi a způsobem fungování komunitní zahrady, která by byla součásti nebo by 
přímo navazovala na zahrádkovou osadu (což by bylo řešitelné různým vhodným prostorovým 
uspořádáním). Vznikla by tak další rovina využití zahrádkových osad. Princip společenského 
komunitního setkání by mohl být mít další rozměr a mohl by být obohacený o znalosti zkušených 
trvale v osadě usazených zahrádkářů, rovněž mezigenerační setkání by bylo jistě přínosné. 

Navázání kontaktu s dalšími nevládními organizacemi, mateřskými centry, okrašlovacími 
spolky, firemními dobrovolníky apod. 

8. Závěrečná shrnutí a doporučení 

8.1. Závěry z průzkumů a analýz 

V současné době se na území hl. m. Prahy nachází celkem 199 funkčních zahrádkových osad, z 
nichž 119 je svazových (ČZS) a 80 nesvazových. 

Funkční zahrádkové osady zaujímají celkovou rozlohu 607,6 ha, což je 1,2 % rozlohy města 
a v přepočtu na 1 obyvatele se jedná o 4,7 m2/obv. V porovnání se zeměmi, jako je Velká Británie, 
Německo či Polsko, jsou tyto hodnoty relativně nízké. 

Jsou velké rozdíly v rámci jednotlivých městských částí. Tento předpokládatelný jev je dán 
především jejich polohou v rámci města. Největší počet zahrádkových osad (svazových 
i nesvazových) se nachází v Praze 6 (16 ZO), v Praze 5 a v Praze 8 (15 ZO), a dále v Praze Suchdole 
(14 ZO), která má nejvyšší zastoupení plochy ZO v rozloze města (9,4%). 

Vzhledem k nedostupnosti mapových vrstev ve formátu *.shp je situace ZO v MPP řešena pouze 
pro funkční svazové zahrádkové osady (ČZS).  

V současném platném územním plánu se 80 % plochy funkčních svazových ZO nachází 
v nezastavitelném území. 

V návrhu metropolitního plánu se nachází pouze 20 % plochy funkčních svazových ZO 
v nezastavitelném území. 

Největším zahrádkovým osadám je návrhem MPP přiřazena samostatná lokalita Zahrádková 
osada. Takto je vymezeno 6 lokalit se svazovými funkčními osadami a 2 lokality zahrnující 
nesvazové funkční osady. Samostatným lokalitám Zahrádková osada je vždy přiřazen charakter 
zastavitelné lokality nestavební, rekreační, stabilizované, se strukturou parkový areál a plochou 
zahrádková osada. 

Dalších 64 funkčních svazových osad má přiřazenu alespoň v plném rozsahu své rozlohy plochu 
zahrádková osada v rámci vyšší lokality (z toho 42 osad v zastavitelném a 22 v nezastavitelném 
území). Ostatní jsou ve smíšených či jiných plochách využití. 

212 ha funkčních svazových ZO je v PÚP vedeno jako plochy PZO. Zbývající osady se nacházejí na 
dalších 27 druzích ploch a jejich kombinacích (přehledová tabulka viz příloha 4). V návrhu MPP 
jsou plochy většiny osad sjednoceny v ploše zahrádková osada.  

Návrh MPP přiznává kategorii plochy zahrádková osada 64 % funkčních svazových osad a dalším 
11 % ji přiznává v menší ploše. Téměř čtvrtině (22 %) funkčních svazových osad navrhuje jiné 
využití než jako zahrádková osada (viz tabulka 6 a graf 5). 

Z hlediska zastavitelnosti je v návrhu metropolitního plánu přímo ohroženo 53 % funkčních 
svazových ZO a s 22 % dále vůbec nepočítá. Pouze pětina funkčních svazových osad se v návrhu 
MPP zachovává beze změn (plocha zahrádková osada v nezastavitelném území).  
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Vydáním metropolitního plánu může potenciálně dojít k jinému využití ploch či ohrožení 
existence zastavěním u více než tří čtvrtin funkčních svazových zahrádkových osad v Praze 
(viz tabulka 7 a graf 6). 

Tab. 6: Situace svazových funkčních zahrádkových osad v návrhu MPP ve vztahu k využítí ploch 
(zpracováno dle http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan) 

Funkční osady ČZS ve vztahu k návrhu využití 
ploch v MPP  

Počet ZO 
Podíl z počtu ZO 

(%) 
Plocha ZO (ha) 

zahrádkové osady zachovávané 76 63,9 211,48 

zahrádkové osady zachovávané se změnou 
rozsahu 

13 10,9 100,66 

navržené jiné využití ploch ZO 26 21,8 78,17 

ZO kombinované* zastavitelné/nezastavitelné 4 3,4 12,26 

 

Graf 5:

 

Tab. 7: Situace svazových funkčních zahrádkových osad v návrhu MPP ve vztahu k zastavitelnosti 
území (zpracováno dle http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan) 

Funkční osady ČZS ve vztahu k návrhu zastavitelnosti území v MPP  Počet ZO 
Podíl z 

počtu ZO 
(%) 

Plocha 
ZO (ha) 

zahrádkové osady plně zachovávané (v nezastavitelném území) 22 18,5 62,54 

zahrádkové osady zachovávané se změnou rozsahu (v 
nezastavitelném území) 

4 3,4 14,22 

zahrádkové osady potenciálně zastavitelné (v zastavitelném území, 
v stavebním, či nestavebním bloku) 

63 52,9 235,39 

navržené jiné využití ploch, MPP s nimi dále nepočítá (v 
zastavitelném i nezastavitelném území) 

26 21,8 78,17 

ZO kombinované* (zastavitelné/nezastavitelné) 4 3,4 12,26 
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Graf 6: 

 
 

8.2. Závěry a doporučení 

Počet a rozloha ZO v Praze neustále klesá (viz graf 4). S ohledem na celou řadu přínosů, které 
zahrádkové osady pro město, jeho obyvatele i biodiverzitu mají, a které jsou prokázány celou 
řadou výzkumů, je nesporně nutné zamezit tomuto klesajícímu trendu, a ideálně i ve vhodných 
místech zakládat zahrádkové osady nové.  

K tomu je nutné změnit přemýšlení a začít zahrádkové osady chápat jako samozřejmou součást 
standardní vybavenosti měst, jako příležitost rozvíjení komunitního života městských částí, a jako 
plnohodnotnou součást jejich zelené infrastruktury. 

Z provedené analýzy vztahu stávajících funkčních ZO a nového návrhu MPP vyplývá, že přímo je 
ohroženo 22% funkčních svazových zahrádek (návrhem změny využití území), k tomu je 
z hlediska zastavitelnosti v návrhu metropolitního plánu potenciálně ohroženo dalších 53 % 
funkčních svazových ZO.  
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Zastavitelná plocha je stavebním zákonem jasně definovaná jako plocha vymezená k zastavění v 
územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje (zák. č.  183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), §2 bod j). 

Pouze pětina funkčních svazových osad se v návrhu MPP zachovává beze změn (plocha 
zahrádková osada v nezastavitelném území).  Pokud by došlo k vydání MPP v této podobě, mohlo 
by tak HL.M. Prahy v budoucnosti přijít řádově o desítky osad, přičemž, je jich již nyní méně, než 
je pro plnohodnotnou vybavenost města potřeba. 

Více než 75% funkčních svazových zahrádkových osad v Praze je potenciálně ohroženo 
vydáním MPP (zejména umožněním jiného využití území či zařazením do zastavitelného 
území).  

Pokud by došlo ke kritické situaci a MPP by reálně umožnil navrženou zastavitelnost území, 
úbytek by byl jen u svazových osad cca 90 osad. V Praze by poté existovalo pouze cca 30 osad ČZS 
(podobná situace bude pravděpodobně také u nesvazových funkčních osad, k nimž nebyla 
dostupná data) tzn. v Praze by v případně naplnění idejí MPP finálně existovalo pouze cca 50 
zahrádkových osad. Toto číslo je pro správné fungování města, jeho občanskou vybavenost a 
zázemí naprosto, hrubě, nedostatečné a vedlo by ke snížení kvality života velkého počtu 
obyvatelstva. 

MPP by měl chránit nezastavitelný charakter funkčních zahrádkářských osad, zejména pak těch 
vyhodnocených jako perspektivní. K fundovanému vyhodnocení lze využít například k tomu 
určenou metodiku v Generelu zahrádkových osad (Miovská, 2009), která akcentuje vyhodnocení 
osad jako adaptačních opatření na změnu klimatu a ve vztahu k plnění ekosystémových služeb 
(viz Příloha 9. 

Bez jednoznačného stanovení nezastavitelnosti těchto ploch existuje velké riziko, že bude 
docházet k nenápadnému, spontánnímu a nekoncepčnímu posunu směrem k převažujícímu 
využití ploch pro bydlení. (Tento trend zaznamenal již Mackovič a kol. (2011) a byl potvrzen 
i touto prací (viz tab. 3– případy dřívějších transformací na plochy bydlení). 

Nejen, že touto transformací zahrádkových ploch v plochy bydlení vznikají problémy s náhle 
nedostatečnou dopravní a technickou infrastrukturou, ale především tak město přichází 
o fenomén, který je součástí jeho historického dědictví i ekologického bohatství. V zájmu 
zachování ZO je tedy nutné vymezit je v MPP jako nezastavitelné plochy v rámci zastavitelného 
území. 

Zahrádkové osady přispívají do rozpočtu MHMP částkou z nájemného. Náklady vynaložené na 
správu a údržbu těchto městských zelených ploch jsou nulové. Z tohoto pohledu je na ZO možné 
pohlížet jako na hospodářsky rentabilní segment, který nezatěžuje rozpočet města, a navíc z něj 
město i v mnoha dalších ohledech profituje.  

Hl.m.Praha má ve vlastnictví 167 ha pozemků, které pronajímá pro zahrádkové osady a má tak 
možnost ovlivnit jejich budoucí směrování i stabilitu budoucí existence, jako plnohodnotné 
součásti zázemí kvalitního života ve městě. Tuto příležitost by i vzhledem nezpochybnitelným 
přínosům zahrádkových osad i k zahraničním zkušenostem bylo správné v blízké budoucnosti 
správně uchopit a dále rozvíjet. 
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„Je správné a důležité začít nově vnímat úlohu zahrádek ve městě, 
chápat je jako důležitou součást městského života i jeho zázemí, chránit 

je, zlepšovat, rozvíjet a uchovat je pro další generace.
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PŘÍLOHY  



 

Příloha 1: Tabulka rozloha funkčních svazových a nesvazových zahrádkových osad na území 
městských částí hl. m. Prahy 

Městská část Svazové Nesvazové 

Název Plocha [ha] Plocha [ha] Počet 
Zastoupení 

v MČ [%] 
Plocha [ha] Počet 

Zastoupení 
v MČ [%] 

Praha 1 554  0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha 2 418 0,31 1 0,07 0,00 0 0,00 

Praha 3 648 15,09 4 2,33 0,00 0 0,00 

Praha 4 2420 3,29 3 0,14 2,93 1 0,12 

Praha 5 2750 29,14 13 1,06 1,41 2 0,05 

Praha 6 4156 21,01 9 0,51 36,38 7 0,88 

Praha 7 709 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha 8 2181 28,90 11 1,33 6,15 4 0,28 

Praha 9 1331 4,42 5 0,33 4,89 1 0,37 

Praha 10 1860 15,42 6 0,83 23,04 4 1,24 

Praha-Běchovice 683 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Benice 278 2,71 1 0,97 0,00 0 0,00 

Praha-Březiněves 338 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Dolní 
Počernice 

576 2,61 3 0,45 5,06 4 0,88 

Praha-Dubeč 860 7,99 1 0,93 18,41 6 2,14 

Praha 20 1690 6,83 2 0,40 1,72 1 0,10 

Praha-Klánovice 590 0,66 1 0,11 0,68 1 0,11 

Praha-Koloděje 376 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Kolovraty 650 0,00 0 0,00 1,20 2 0,19 

Praha-Královice 499 0,00 0 0,00 0,55 1 0,11 



 

Městská část Svazové Nesvazové 

Název Plocha [ha] Plocha [ha] Počet 
Zastoupení 

v MČ [%] 
Plocha [ha] Počet 

Zastoupení 
v MČ [%] 

Praha-Křeslice 343 0,00 0 0,00 1,15 1 0,34 

Praha-Nedvězí 381 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Satalice 379 1,79 1 0,47 0,00 0 0,00 

Praha 22 1562 2,23 1 0,14 1,61 1 0,10 

Praha 21 1015 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Vinoř 597 1,53 1 0,26 0,77 1 0,13 

Praha-Lipence 828 48,82 1 5,90 6,10 4 0,74 

Praha-Lochkov 272 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Přední 
Kopanina 

329 0,00 0 0,00 9,31 2 2,83 

Praha 16 929 0,00 0 0,00 5,71 3 0,61 

Praha-Řeporyje 987 8,12 1 0,82 0,00 0 0,00 

Praha-Slivenec 759 6,19 1 0,82 4,50 2 0,59 

Praha 13 1324 21,20 3 1,60 0,00 0 0,00 

Praha-Šeberov 500 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Újezd 370 0,00 0 0,00 2,67 3 0,72 

Praha-Zbraslav 986 17,30 3 1,75 6,58 2 0,67 

Praha-Zličín 719 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha 11 979 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Kunratice 809 9,22 2 1,14 9,20 3 1,14 

Praha-Libuš 522 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

 



 

Městská část Svazové Nesvazové 

Název Plocha [ha] Plocha [ha] Počet 
Zastoupení 

v MČ [%] 
Plocha [ha] Počet 

Zastoupení 
v MČ [%] 

Praha 12 2334 17,30 5 0,74 13,92 6 0,60 

Praha-Velká Chuchle 603 13,30 2 2,20 21,50 1 3,57 

Praha-Lysolaje 249 10,61 6 4,26 1,10 2 0,44 

Praha-Nebušice 369 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha 17 325 4,36 1 1,34 0,59 1 0,18 

Praha-Suchdol 516 47,37 13 9,18 1,96 2 0,38 

Praha-Ďáblice 738 0,00 0 0,00 3,11 2 0,42 

Praha-Dolní Chabry 497 5,82 3 1,17 2,34 2 0,47 

Praha-Čakovice 1019 1,63 1 0,16 3,95 2 0,39 

Praha-Troja 337 3,14 2 0,93 0,80 1 0,24 

Praha 19 600 1,77 1 0,29 2,28 2 0,38 

Praha 14 1353 42,19 11 3,12 0,85 1 0,06 

Praha-Dolní 
Měcholupy 

466 0,94 1 0,20 0,00 0 0,00 

Praha 15 1025 6,56 4 0,64 0,64 1 0,06 

Praha-Petrovice 179 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Praha-Štěrboholy 297 0,52 1 0,18 0,96 1 0,32 

Praha 18 561 1,57 1 0,28 0,00 0 0,00 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Tabulka rozloha funkčních svazových a nesvazových zahrádkových osad na 1 obyvatele 
(počty obyvatel – ČSÚ k 31.12. 2017) 

Název Počet obyvatel Plocha [m2] Rozloha ZO na 1 obyvatele [m2] 

  Svazové ZO Nesvazové Svazové ZO Nesvazové 

Praha 1 29499   0,00 0,00 

Praha 2 49 624 3058  0,06 0,00 

Praha 3 74 559 150948  2,02 0,00 

Praha 4 128 455 32855 29283 0,26 0,23 

Praha 5 85 276 291439 14102 3,42 0,17 

Praha 6 104 356 210140 363820 2,01 3,49 

Praha 7 44 034   0,00 0,00 

Praha 8 105 145 288989 61518 2,75 0,59 

Praha 9 58 050 44213 48872 0,76 0,84 

Praha 10 109 790 154237 230398 1,40 2,10 

Praha-Běchovice 2 668   0,00 0,00 

Praha-Benice 699 27083  38,75 0,00 

Praha-Březiněves 1 573   0,00 0,00 

Praha-Dolní Počernice 2 468 26082 50572 10,57 20,49 

Praha-Dubeč 3 825 79915 184103 20,89 48,13 

Praha 20 15 360 68327 17189 4,45 1,12 

Praha-Klánovice 3 487 6583 6781 1,89 1,94 

Praha-Koloděje 1 532   0,00 0,00 

Praha-Kolovraty 3 785  12045 0,00 3,18 

Praha-Královice 407  5482 0,00 13,47 

Praha-Křeslice 1 050  11539 0,00 10,99 

Praha-Nedvězí 309   0,00 0,00 

Praha-Satalice 2 515 17892  7,11 0,00 

 



 

Název Počet obyvatel Plocha [m2] Rozloha ZO na 1 obyvatele [m2] 

  Svazové ZO Nesvazové Svazové ZO Nesvazové 

Praha 22 11 510 22328 16067 1,94 1,40 

Praha 21 10 810   0,00 0,00 

Praha-Vinoř 4 373 15257 7656 3,49 1,75 

Praha-Lipence 2 740 488188 60958 178,17 22,25 

Praha-Lochkov 778   0,00 0,01 

Praha-Přední Kopanina 675  93146 0,00 137,99 

Praha 16 8 524  57109 0,00 6,70 

Praha-Řeporyje 4 693 81156  17,29 0,00 

Praha-Slivenec 3 630 61907 45008 17,05 12,40 

Praha 13 62 567 212003  3,39 0,00 

Praha-Šeberov 3 207   0,00 0,00 

Praha-Újezd 3 250  26733 0,00 8,23 

Praha-Zbraslav 9 930 172985 65812 17,42 6,63 

Praha-Zličín 6 634   0,00 0,00 

Praha 11 77 600   0,00 0,00 

Praha-Kunratice 9 745 92159 92027 9,46 9,44 

Praha-Libuš 10 263   0,00 0,00 

Praha 12 56 249 173002 139234 3,08 2,48 

Praha-Velká Chuchle 2 459 132962 215000 54,07 87,43 

Praha-Lysolaje 1 483 106069 11029 71,52 7,44 

Praha-Nebušice 3 380   0,00 0,00 

Praha 17 24 359 43575 5911 1,79 0,24 

Praha-Suchdol 7 151 473653 19613 66,24 2,74 

Praha-Ďáblice 3 615  31051 0,00 8,59 

 



 

Název Počet obyvatel Plocha [m2] Rozloha ZO na 1 obyvatele [m2] 

  Svazové ZO Nesvazové Svazové ZO Nesvazové 

Praha-Dolní Chabry 4 546 58210 23370 12,80 5,14 

Praha-Čakovice 11 093 16251 39547 1,46 3,57 

Praha-Troja 1 380 31392 8000 22,75 5,80 

Praha 19 7 156 17679 22781 2,47 3,18 

Praha 14 47 051 421910 8481 8,97 0,18 

Praha-Dolní Měcholupy 2 993 9418  3,15 0,00 

Praha 15 33 839 65622 6435 1,94 0,19 

Praha-Petrovice 6 050   0,00 0,00 

Praha-Štěrboholy 2 243 5227 9608 2,33 4,28 

Praha 18 20 071 15696  0,78 0,00 

 

 

Příloha  1: Tabulka skupiny vlastníků pozemků funkčních svazových a nesvazových osad (zdroj 
podkladových dat SED_Klasifikace_vlastníků – prohlížecí služba WMS, IPR Praha, doplněné 
informacemi z katastrální mapy, ČÚZK). 

Skupiny vlastníků 
Svazové Nesvazové 

Plocha 
[m2] [%] 

Plocha 
[m2] [%] 

ČR včetně státem ovládaných subjektů 128710 3,2 253441 12,4 

Subjekty zřizované či ovládané městským sektorem (bez HMP) 149 0 - - 

Hl.m.Praha včetně městských částí 1387105 34,3 285532 13,9 

Subjekty zřizované či ovládané HMP či MĆ 1 0 - - 

Fyzické osoby 2170260 53,8 1327183 64,8 

Zbývající právnické osoby a vlastníci nezařazení do jiných tříd 240194 6 70896 3,5 

Subjekt z KN nezjištěn 14551 0,4 885 0 

Zjištěné a zařazené zahraniční subjekty 10147 0,3 6478 0,3 

Podílnictví dvou a více subjektů různých skupin 86926 2,2 105133 5,1 

 

 

 



 

Příloha 2: Tabulka přehled zastoupení ploch funkčního využití v plochách funkčních svazových ZO 
(zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy; územní plán, IPR). 

Kód Využití území Plocha [m2] 
Zastoupení 

[%] 

DH plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R 90,3 0,002 

DU urbanisticky významné plochy a dopravní spojení 362,6 0,009 

DZ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály 18078,3 0,448 

IZ izolační zeleň 112342,8 2,782 

LR lesní porosty 134506,4 3,331 

NL louky a pastviny 3506,2 0,087 

OB čistě obytné 515941,2 12,776 

OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny 1192,4 0,03 

OP/LR orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/lesní porosty 1288,9 0,032 

OP/VV orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/veřejné vybavení 751,4 0,019 

OP/ZMK orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/zeleň městská a krajinná 1391,2 0,034 

OV všeobecně obytné 130083,4 3,221 

PS sady, zahrady a vinice 143802,3 3,561 

PS/SP sady, zahrady a vinice/sportu 90,5 0,002 

PZA zahradnictví 3694,1 0,091 

PZO zahrádky a zahrádkové osady 1571850 38,921 

PZO/IZ zahrádky a zahrádkové osady/izolační zeleň 17248,8 0,427 

PZO/LR zahrádky a zahrádkové osady/lesní porosty 122919,1 3,044 

PZO/NL zahrádky a zahrádkové osady/louky a pastviny 11004,6 0,272 

PZO/OB zahrádky a zahrádkové osady/čistě obytné 107311,7 2,657 

PZO/OV zahrádky a zahrádkové osady/všeobecně obytné 66825,7 1,655 

PZO/PS zahrádky a zahrádkové osady/sady, zahrady a vinice/sportu 37274,9 0,923 

PZO/SO3 zahrádky a zahrádkové osady/oddechu 50042,6 1,239 

PZO/VV zahrádky a zahrádkové osady/veřejné vybavení 8949,6 0,222 

PZO/ZMK zahrádky a zahrádkové osady/zeleň městská a krajinná 67869,4 1,681 

PZO/ZP zahrádky a zahrádkové osadyparky, historické zahrady a hřbitovy 14689,2 0,364 

S1 vybraná komunikační síť 7348,3 0,182 

S2 vybraná komunikační síť 11983 0,297 

S4 vybraná komunikační síť 88,9 0,002 

S4/NL vybraná komunikační síť/louky a pastviny 15,9 0 

S4/SV vybraná komunikační síť 10 0 

S4/VN vybraná komunikační síť 3,3 0 

SO1 oddechu 3085,3 0,076 



 

Kód Využití území Plocha [m2] 
Zastoupení 

[%] 

SO1,3,5,7 oddechu 92262,7 2,285 

SO3 oddechu 27655,4 0,685 

SO3,5 oddechu 2,6 0 

SO5 oddechu 0,8 0 

SO6 oddechu 20141,8 0,499 

SP sportu 43965,7 1,089 

SUP suché poldry 1058 0,026 

SV všeobecně smíšené 25825,9 0,639 

TVE energetika 0,2 0 

TVV vodní hospodářství 1,4 0 

VN nerušící výroby a služeb 24,6 0,001 

VOP vodní toky a plochy, plavební kanály 10741,1 0,266 

VV veřejné vybavení 11706,2 0,29 

VVA armáda a bezpečnost 314,9 0,008 

ZMK zeleň městská a krajinná 497411,2 12,317 

ZMK/LR zeleň městská a krajinná/lesní porosty 87,9 0,002 

ZP parky, historické zahrady a hřbitovy 129520,7 3,207 

ZVO ostatní (zvláštní komplexy) 7448,8 0,184 

ZVS vysokoškolské (zvláštní komplexy) 4706,4 0,117 

  



 

Příloha  3: Tabulka přehled zastoupení ploch funkčního využití v plochách funkčních nesvazových ZO 
(zdroj dat – Plán využití ploch – funkční plochy; územní plán, IPR). 

Kód Využití území Plocha [m2] 
Zastoupení 

[%] 

DH plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R 96,3 0,005 

DU urbanisticky významné plochy a dopravní spojení 5500,4 0,268 

DZ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály 20511,6 1,001 

IZ izolační zeleň 38663,1 1,887 

IZ/DZ 
izolační zeleň/tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní 
terminály 0,7 0 

IZ/ZMK izolační zeleň/zeleň městská a krajinná 210,8 0,01 

LR lesní porosty 18130,9 0,885 

NL louky a pastviny 6484,1 0,316 

NL/OB louky a pastviny/čistě obytné 33,8 0,002 

NL/ZMK louky a pastviny/zeleň městská a krajinná 0,4 0 

OB čistě obytná 211024,8 10,297 

OB/PZO čistě obytné/zahrádky a zahrádkové osady 8381,2 0,409 

OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny 15858,5 0,774 

OP/LR orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/lesní porosty 4826,7 0,236 

OP/OB orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/čistě obytná 62,4 0,003 

OP/OV orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/všeobecně obytné 55,2 0,003 

OP/S4 orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/vybraná komunikační síť 847,8 0,041 

OP/SV orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/všeobecně smíšené 144 0,007 

OP/ZMK orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/zeleň městská a krajinná 2,6 0 

OP/ZP 
orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/parky, historické zahrady a 
hřbitovy 13 0,001 

OV všeobecně obytné 8057,6 0,393 

PS sady, zahrady a vinice 47191 2,303 

PS/LR sady, zahrady a vinice/lesní porosty 1247,6 0,061 

PS/OB sady, zahrady a vinice/čistě obytná 56241,7 2,744 

PS/SO3 sady, zahrady a vinice/oddechu 2266,4 0,111 

PS/ZMK sady, zahrady a vinice/zeleň městská a krajinná 744,5 0,036 

PZA zahradnictví 16521,6 0,806 

PZA/DZ zahradnictví/tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály 39213,6 1,914 

PZO zahrádky a zahrádkové osady 812447,3 39,645 

PZO/LR zahrádky a zahrádkové osady/lesní porosty 21291,6 1,039 

PZO/OB zahrádky a zahrádkové osady/čistě obytné 192653,5 9,401 

PZO/OV zahrádky a zahrádkové osady/všeobecně obytné 13070,5 0,638 



 

Kód Využití území Plocha [m2] 
Zastoupení 

[%] 

PZO/S4 zahrádky a zahrádkové osady/vybraná komunikační síť 2817,6 0,137 

PZO/SO1 zahrádky a zahrádkové osady/oddechu 15098,4 0,737 

PZO/SV zahrádky a zahrádkové osady/všeobecně smíšené 17302,1 0,844 

PZO/ZMK zahrádky a zahrádkové osady/zeleň městská a krajinná 2756,8 0,135 

S2 vybraná komunikační síť 7015,1 0,342 

S4 vybraná komunikační síť 5413,3 0,264 

S4/OB vybraná komunikační síť/čistě obytné 53,3 0,003 

S4/SO3 vybraná komunikační síť/oddechu 0,3 0 

SD vybraná komunikační síť 2322,7 0,113 

SO1 oddechu 638,6 0,031 

SO1,3 oddechu 20581 1,004 

SO1,3,5,7 oddechu 17,1 0,001 

SO3 oddechu 4056,5 0,198 

SO3,5 oddechu 15368 0,75 

SO4 oddechu 11,5 0,001 

SP sportu 11558,2 0,564 

SUP suché poldry 5340,3 0,261 

SV všeobecně smíšené 78255,3 3,819 

VN nerušící výroby a služeb 11523,3 0,562 

VN/DZ 
nerušící výroby a služeb/tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a 
nákladní terminály 0 0 

VOP vodní toky a plochy, plavební kanály 13986,8 0,683 

VVA armáda a bezpečnost 17,8 0,001 

ZMK zeleň městská a krajinná 230739,4 11,26 

ZMK/DZ 
zeleň městská a krajinná/tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a 
nákladní terminály 2930,2 0,143 

ZP parky, historické zahrady a hřbitovy 347,7 0,017 

ZP/ZMK parky, historické zahrady a hřbitovy/zeleň městská a krajinná 0,4 0 

ZVO ostatní (zvláštní komplexy) 59335,3 2,895 

 



 

Příloha  4: Tabulka zařazení ploch funkčních svazových osad do typologických jednotek MPP. 

zastavitelnost 
stavební/  
nestaveb

ní 
typ struktury 

využití území 
a stabilita 

dílčí režim 
plochy v ZO 

počet ZO plocha ZO 

nezastavitelná - 
krajina 

zaříznutých 
údolí v plošině 

přírodní 
stabilizovaná 

plocha ZO 2 49410,9 

nezastavitelná - 
krajina 

výrazných údolí 
přírodní 

stabilizovaná 
plocha ZO 8 145559,4 

nezastavitelná - 
krajina 

výrazných údolí 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 3 130023,1 

nezastavitelná - 
krajina 

výrazných údolí 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO + 
jiné využití 

2 100308,8 

nezastavitelná - 
lesozemědělská 

krajina 
produkční 

stabilizovaná 
plocha ZO 2 103958,3 

nezastavitelná - 
lesozemědělská 

krajina 
produkční 

stabilizovaná 
plocha ZO + 
jiné využití 

1 20643,0 

nezastavitelná - 
lesozemědělská 

krajina 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 4 94832,4 

nezastavitelná - 
lesozemědělská 

krajina 
rekreační 

transformační 
plocha ZO 1 3764,6 

nezastavitelná - 
zemědělská 

krajina v rovině 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 79914,5 

nezastavitelná - 
zemědělská 

krajina v rovině 
produkční 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 17891,8 

nezastavitelná - 
zemědělská 

krajina v rovině 
rekreační 

stabilizovaná 
jiné využití 2 28495,6 

nezastavitelná - 
zemědělská 

krajina v rovině 
rekreační 

transformační 
plocha ZO + 
jiné využití 

1 21212,1 

zastavitelná nestavební 
parkové 

prostranství 
rekreační 

stabilizovaná 
jiné využití 

plochy 
2 34185,9 

zastavitelná nestavební 
parkové 

prostranství 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 42670,8 

zastavitelná nestavební 
parkové 

prostranství 
rekreační 

transformační 
plocha ZO 3 84099,3 

zastavitelná 
nestavební
/stavební 

parkové 
prostranství/zah

radní město 

rekreační 
transformační

/obytná 
stabilizovaná 

jiné využití 
plochy 

1 18604,0 

zastavitelná nestavební parkový areál 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 20144,5 

zastavitelná nestavební parkový areál 
rekreační 

stabilizovaná 
vlastní lokalita 

ZO 
12 631734,0 

zastavitelná nestavební parkový les 
rekreační 

stabilizovaná 
plocha ZO 4 124297,9 

zastavitelná nestavební parkový les 
rekreační 

transformační 
jiné využití 

plochy 
2 58500,0 

zastavitelná nestavební parkový les 
rekreační 

transformační 
plocha ZO 8 190225,5 

zastavitelná 
nestavební
/stavební 

parkový 
les/hybridní 

rekreační 
transformační

/obytné 
stabilizované 

plocha ZO + 
jiné využití 

1 89289,9 

zastavitelná stavební areál produkce 
produkční 

stabilizovaná 
flexibilní 

nespecifiková
no 

2 15068,3 

zastavitelná stavební 
areál 

vybavenosti 
rekreační 

transformační 
plocha ZO 2 27138,1 

zastavitelná stavební bloková 
obytná 

stabilizovaná 
nespecifiková

no 
1 3058,4 

zastavitelná stavební heterogenní 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 6540,4 

zastavitelná stavební heterogenní 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO + 
jiné využití 

2 134936,9 



 

zastavitelnost 
stavební/
nestaveb

ní 
typ struktury 

využití území 
a stabilita 

dílčí režim 
plochy v ZO 

počet ZO plocha ZO 

zastavitelná stavební Heterogenní 
obytná 

stavební 
nespecifiková

no 
1 6354,9 

zastavitelná stavební heterogenní 
obytná 

transformační 
jiné využití 

plochy 
2 12414,2 

zastavitelná stavební heterogenní 
obytná 

transformační 
plocha ZO 1 11314,5 

zastavitelná stavební modernistická 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO 1 38618,0 

zastavitelná stavební vesnická 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO 12 229655,6 

zastavitelná stavební vesnická 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO + 
jiné využití 

2 36203,4 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO 7 71769,5 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

stabilizovaná 
nespecifiková

no 
4 20837,1 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

stabilizovaná 
plocha ZO + 
jiné využití 

2 72248,2 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

stabilizovaná 
jiné využití 

plochy 
3 205254,3 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

transformační 
nespecifiková

no 
1 76991,9 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

transformační 
plocha ZO 1 11277,8 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

transformační 
plocha ZO + 
jiné využití 

1 488187,8 

zastavitelná stavební zahradní město 
obytná 

transformační 
jiné využití 

plochy 
4 297369,0 

zastavitelná stavební 
zahradní 

město/modernis
tická 

obytná 
stabilizovaná 

plocha ZO + 
jiné využití 

1 43574,8 

zastavitelná stavební vesnická 
obytná 

stabilizovaná 
jiné využití 

plochy 
1 4598,4 

 

Kód MPP 
Typová jednotka MPP Počet  

svazových 
ZO 

Rozloha 
  [ha] 

Zastoupe
ní  

 [%] Zastavitelnost Typ struktury 

Z02 Zastavitelná stavební Bloková struktura 1 0,3 0,1 

Z03 Zastavitelná stavební Hybridní struktura 1 1,1 0,3 

Z04 Zastavitelná stavební Heterogenní struktura 6 16 4 

Z05 Zastavitelná stavební Vesnická struktura 15 27 6,7 

Z06 Zastavitelná stavební Zahradní město 21 117,3 29 

Z06_Z01 Zast. stavební_Zast.stavební Zahradní město_Rostlá struktura 1 4,4 1,1 

Z07 Zastavitelná stavební Modernistická struktura 1 3,9 1 

Z08 Zastavitelná stavební Areál produkce 2 1,5 0,4 



 

Kód MPP 
Typová jednotka MPP Počet  

svazových 
ZO 

Rozloha 
  [ha] 

Zastoupe
ní  

 [%] Zastavitelnost Typ struktury 

Z09 Zastavitelná stavební Areál vybavenosti 2 2,7 0,7 

Z11 Zastavitelná nestavební Parkový areál 13 69,9 17,3 

Z11_Z06 
Zast. 
Nestavební_Zast.stavební 

Parkový arál_Zahradní město 1 6 1,5 

Z12 Zastavitelná nestavební Parkové prostranství 7 18,1 4,5 

Z12_Z01 
Zast. 
Nestavební_Zast.stavební 

Parkové prostranství_Rostlá 
struktura 

1 1,9 0,5 

Z13 Zastavitelná nestavební Parkový les 13 30,6 7,6 

Z13_Z03 
Zast. 
Nestavební_Zast.stavební 

Parkový les_Hybridní struktura 1 8,9 2,2 

N15 Nezastavitelná Leso-zemědělská krajina 8 22,3 5,5 

N15_Z05 Nezastavitelná_Zast.stavební 
Leso-zemědělská krajina_Vesnická 
str. 

1 4,2 1,1 

N17 Nezastavitelná Zemědělská krajina v rovině 4 6,8 1,7 

N17_Z07 Nezastavitelná_Zast.stavební 
Zemědělská kr. v 
rovině_Modernistická str. 

1 1,9 0,5 

N18 Nezastavitelná 
Krajina úzkých zaříznutých údolí v 
plošině 

2 4,9 1,2 

N19 Nezastavitelná Krajina výrazných údolí 15 48 11,9 

N19_Z05 Nezastavitelná_Zast.stavební 
Krajina výrazných údolí_Vesnická 
str. 

1 3,7 0,9 

N19_Z06 Nezastavitelná_Zast.stavební 
Krajina výrazných údolí_Zahradní 
město 

1 2,3 0,6 

 



 

Příloha  5: Tabulka lokality MPP, na kterých se nachází funkční svazové osady (8 osad se současně 
nachází na území dvou lokalit MPP – odděleno podtržítkem) 

Číslo lokality Název Lokality MPP Počet ZO Rozloha ZO [ha] 

856_315 Jabloňka_Kuchyňka 1 1,9 

266 Kunratice 1 0,7 

41 Nusle 1 0,3 

303 Židovské pece 1 0,2 

623 Areály Běchovice 1 0,9 

261 Baně 1 8,5 

328_520 Bílá Hora_Sídliště Řepy 1 4,4 

904 Bohnice Čimice 1 4,6 

872 Cibulka 1 1,3 

921 Ďáblice Kbely 1 1,6 

921_504 Ďáblice Kbely_Sídliště Prosek 1 1,9 

926 Dívčí Hrady 1 2,1 

349 Dobeška 1 0,6 

239 Dolní Chabry 1 1,5 

282 Dolní Měcholupy 1 0,9 

225 Dolní Počernice 1 1 

903 Drahaň Dolní Chabry 2 4,3 

863 Dvůr Háje 1 3,6 

891 Habrová 2 6,1 

888 Hliník 1 4,3 

978_373 Hostivařský lesopark_Nová Hostivař 1 2,3 

143 Hutě 1 3,5 

142 Jahodnice 1 10 

166 Jiviny 2 1,2 

139 Kačerov 1 0,6 

406 Kazín 1 48,8 

230 Kbely 1 1,8 

379 Klánovice 1 0,7 

342 Konvářka 1 0,5 

584 Košinka 1 0,6 

901 Kyje Horní Počernice 2 4 

901_226 Kyje Horní Počernice_Svépravice 1 4,2 

402 Labuťka 1 2,6 

885_055 Litovický potok_Veleslavín 1 8,9 

242 Lysolaje 5 5,2 

880 Malešická stráň 2 3,4 

920 Miškovice Kbely 1 1,8 

886 Motolský háj 2 6,4 

834 Mrázovka 2 3,4 

408 Nad Šeberákem 1 8,5 

373 Nová Hostivař 2 1 

405 Nová Ves 2 18,8 

110 Nové Vysočany 1 0,7 

884 Okrouhlík 1 1,9 



 

Číslo lokality Název Lokality MPP Počet ZO Rozloha ZO [ha] 

324 Ořechovka 2 3,5 

870 PArk Aloisov 2 4,4 

952 Pitkovický potok a Říčanka u Benic 1 2,7 

803 Pod Korábem 1 6,7 

958 Pražský zlom 5 23 

967 Prokopské a Dalejské údolí 1 4,2 

404 Pusté Vinice 1 1,1 

73 Radlice 1 1,1 

956 Říčanka u Dubče 1 2,2 

559 Sídliště Skalka 1 3,9 

224 Stará Hostivař 1 3,3 

223 Staré Záběhlice 1 2,1 

361 Starý Spořilov 1 1,9 

206 Starý Střížkov 1 0,6 

407 Strnady 1 7,6 

383 Suchdol 6 27,6 

965 Šárka 3 4,9 

915 Trojmezí 1 0,4 

858 Trojská pláň 1 2 

857 Trojské svahy 1 3,1 

672 U Libeňského plynojemu 2 2,7 

969 Údolí potoka Vrutice 2 7 

850 Údolí Rokytky 1 1,7 

962 Údolí Únětického potoka 3 7,9 

962_241 Údolí Únětického potoka_Starý Suchdol 1 3,7 

971 Údolí Vltavy jih 1 0,8 

931 Údolní niva Berounky východ 1 1,2 

905 Vidoule 1 0,8 

882 Vinice 2 2,8 

231 Vinoř 1 1,5 

845 Vltava III. 1 4,3 

817 Zahrádková osada Cholupice 4 16,5 

802 Zahrádková osada Na Balkáně 3 14,9 

816 Zahrádková osada Na Lahovské 1 12,4 

818 Zahrádková osada Skalka 1 5,8 

808_383 Zahrádková osada Suchdol_Suchdol 2 6,6 

809 Zahrádková osada Zavážky 1 7 

909 Zličín Řeporyje 1 8,1 



 

Příloha 6: Zahraniční inspirace.  

PŘÍSTUP K TÉMATU ZAHRÁDKOVÝCH OSAD VE VELKÉ BRITÁNII 

ZO hrají unikátní roli ve společnosti (komunitě) mnoho let, jsou tak důležité, že zákon na jejich 
ochranu je v platnosti již po staletí (první, která byla zákonně ustanovena od roku 1908) (v ČR 
zahrádkářský zákon chybí dosud.) O století později z různých důvodu ubylo zahrádek, ale mají 
stále stejně vysokou důležitost pro lidi, i celou společnost, která z nich má tolik potěšení i užitku. 

“V posledních letech vláda posílila ochranu zahrádek rozšířeným plánovacím rámcem 

a propracovanou politikou zlepšení podmínek a ochrany veřejných prostranství a městské zeleně. 

V  posledních letech ročně zanikne méně zahrádek než před deseti lety. To odráží naše přesvědčení, 

že ZO nejsou přínosné jen pro zdravý životní styl (prostřednictvím fyzické aktivity, zdravějšího 

stravování), ale i jako společný zájem, zkušenosti a nadšení pro zahradničení propojující společnost 

napříč věkovými i kulturními vrstvami. Každý profituje ze ZO a my si uvědomujeme narůstající 

zájem stejně tak jako různé tlaky na prostor v naší společnosti. Proto jsem se zavázali úzce 

spolupracovat s ZO organizacemi a místními úřady, aby bylo všeobecně známo, jak je třeba 

zahrádky do budoucna zajistit a zlepšit, abychom zaručili jejich zachování pro radost a užitek 

dalším generacím.” 

(Zdroj: Baroness Kay Andrews OBE, Parliamentary Under Secretary os State, Department for Communities and Local Goverment) 

Ve Velké Británii sílí tlak veřejnosti po zahrádkách (ale i se zvyšuje prodej semínek - za posledních 
pět let o 30%), je hlad po jakékoliv literatuře spojené se zahrádkovými osadami (Zaštiťuje obdoba 
ministerstva pro místní rozvoj – Department for Communities and Local Goverments ) 

Parlamentní podpora byla zásadně odstartována před dvaceti lety (1998), roku 2002 byla 
formována podpůrná organizace ARI, propojující spolupráci mezi dobrovolníky, komunitami, 
vládní a neziskovou oblastí. Vytkla si cíl propagovat správné přístupy, management, shromáždila 
před 1mil. liber. 

 VLÁDNÍ METODIKA přístupu k zahrádkovým osadám 

Již ve druhé edici vyšla základní podpůrná metodika, která deklaruje přístup i očekávání ke 
správnému rozvoji zahrádek a zkvalitnění péče a management záměru jejich fungování. Primárně 
je určena pro místní samosprávu (tedy pro zodpovědného úředníka), nebo další zúčastněné 
strany (členy asociace zahrádek, ale i dobrovolníky). 

Vysoké kvalitativní cíle jsou dokládány na nejlepších příkladech dobré praxe (tedy ověřených 
a funkčních systémech), 

Narůstá počet i další organizační a institucionální podpory. odbornou podporu poskytují 
zahrádkovým osadám například následující organizace: 

 Národní společnost pro zahrádkové osady a volný čas 
 Iniciativa pro regeneraci zahrádkových osad 
 Svaz městských farem a komunitních zahrad 
 Britský svaz pro podporu dobrovolníků 
 Organické zahrady (projekt pro výzkumné organizace Henryho Douleday) 

Zahrádkářské osady jsou vnímány jako jeden z velmi důležitých článků komunitních 
a dobrovolnických organizací. 

Městští plánovači a specificky ustavení manažeři zahrádkových osad (zaměstnanci radnice, 
či oborových organizací) musí společně zajišťovat, aby zahrádkové osady byly chápány jako 



 

rovnoprávné části systému městské zeleně vedle veřejných prostranství, parků, hřišť, 
neformálních rekreačních ploch apod. Ideálně s příhodnými plánovacími zásadami. (Příkladem 
může být Brighton and Hove City s postavením zahrádkových osad jako částí veřejné zeleně 
a místním plánem a specifickými zásadami ochrany.) 

Vládní metodický dokument vybízí místní samosprávy ke zpracování a naplňování strategického 
dokumentu týkajícího se zahrádkových osad, tzv. Allotment Strategy. Bez efektivního plánu vidí 
proces udržování a rozvoje zahrádkových osad jen jako pouhou reakci na vzniklé situace 
a potřeby. 

 ALLOTMENT STRATEGY 

Většina britských měst vydala základní strategii pro svoje zahrádkové osady. Je to průvodce, 
dokument, jaký je současný stav, žádoucí vývoj, ale hlavně jakým směrem se mají osady ubírat, 
zejména ty, které jsou na pozemcích města. Existuje tedy jasně definovaný názor, jakým způsobem 
zahrádky dále do budoucnu rozvíjet, a to v mnoha souvislostech. 

Rozsáhlá šetření (zejména sociologická) současného stavu jsou standardním podkladovým 
a velmi cenným materiálem pro další kroky. 

Vytyčené cíle jsou naplňovány. Strategie uvádí příklady dobré praxe, definuje, čeho je třeba 
dosáhnout a jakým způsobem. Příprava strategie je široce konzultována, snaží se pochopit 
a případně změnit zažité stereotypy. 

Základní strategie Zahrádkových osad obsahuje: 

 Prohlášení závazku pro rozvíjení zahrádkových osad 
 Stanovení cílů, včetně nastavení kvalitativních standardů fungování a vybavení 

zahrádkových osad, včetně návaznosti na širší související aspekty utváření funkčních osad 
jejich úlohu ve městě. 

 Jasný plán dosažení vytčených představ se zdůrazněním podpory a opodstatnění 
strategie. Včetně zahrnutí problémů, které mohou vyvstat při její implementaci. 

 Specifikování role organizačního vedení osad 
 Plán pro zlepšení každodenní údržby 
 Časový plán naplňování a vyhodnocování strategie 
 Maximální rozvíjení hodnot a přínosů 
 Shrnutí obsahu strategie, možnosti a nastínění propagace k dalším zúčastněným stranám 

a co největší rozšíření. 

Hlavním cílem je zajistit, aby byly zahrádkové osady příjemné, otevřené pro všechny, udržitelné 
a finančně dostupné. 

Dokument dále obsahuje rozpracovaní kapitol: 

 Plánovací zásady 
 Praktické aspekty péče a management zahrádkových osad 
 Přenesené pravomoci a kompetence 
 Komunikace a konzultace 
 Fauna a včelstva 
 Hrozby a nepříjemnosti 

  



 

Příloha 9: Metodika hodnocení ZO podle generelu Miovská 2009. 

Evaluace zahrádkových osad a nastínění žádoucího vývojového trendu 
její bonifikací  

Základní hodnocení vychází ze třech základních hodnotových os ZO.  

První část-značena písmenem A) je vztažena k úloze osad v ochraně životního prostředí a mapuje 
chování a přínos ZO k přírodnímu prostředí i trvale udržitelnému rozvoji.  

Za B) jsou uvedeny kritéria s přímým vztahem k okolnímu městskému prostředí. Hodnoceny jsou 
i ty aspekty, které se mohou podílet na zlepšení kvality prostředí, jsou významné pro příslušnou 
městskou část a ukazují na stabilitu osady. 

Pod oddílem C) jsou zahrnuty aspekty sociálního fungování a vlastního vybavení osady. Hodnotit 
je možné společenské přínosy. Celkový maximální bodový zisk každého oddílu je 24 bodů.  

Hodnocení by mělo být prováděno nezávislým hodnotitelem. Z každé kategorie je možné vytvořit 
procentické zhodnocení, které ukazuje nakolik je osada funkční a kde má naopak největší 
nedostatky.  

Souhrnná hodnota umožňuje srovnání jednotlivých osad, které je využitelné pro účelné plánování 
i alokaci prostředků. 

Obecné údaje  

 

1. Název  

2. číslo ČZS nebo statut  

3. IČO:  

4. místo-adresa vymezení , přiléhajících ulic, (či GPS)  

5. kontakty 

předseda: 

tel.: 

e-mail: 

kontaktní osoba: 

tel.: 

e-mail: 

6. www  

7. celková rozloha ( v ha)   

8. průměrná velikost zahrádek ( v m2 )  

9. založení-způsob  

10. založení-rok  

11. užívání v ÚP   



 

12. vlastnictví pozemků 

 

 

 

13. počet zahrádek  

14. počet nájemců   

15. přibližný počet uživatelů  

16. převažující činnost 

1. produkční           % 

2. okrasné           % 

2. rekreační využití          % 

3. jiné          % 

17. 
poloha vzhledem k městu(MČ) okrajová, vysoce 
urbanizovaná, v systému zeleně, další. 

 

18. způsob a počet brigádnických hodin 
 

 doplňující poznámky 
 

 

A) zahrádky ve vz tahu kA)  zahrádky ve vz tahu kA)  zahrádky ve vz tahu kA)  zahrádky ve vz tahu k životn í mu  prostživotn í mu  prostživotn í mu  prostživotn í mu  prostředí  edí  edí  edí      

A1 
vodohospodářské poměry- zásobování vodou pro 
zalévání -užitková voda 

obecní vodovod 0 

studna 1 

dešťová voda 2 

A2 

 vodohospodářské poměry- zásobování vodou-
  

 pitná voda 

je řešena v celém areálu, vod.řadem 0 

pouze pro společná zařízení  1 

není řešena,dešťová,studniční 2 

A3  kanalizace, odpadní vody  

pouze pro společná zařízení 2 

je řešena v celém areálu 1 

není řešena 0 

A4  způsob likvidace odpadů celé osady  
společně pravidelně, tříděný odpad 2 

není společně organizováno 0 

A5  procento používání kompostů  

každá zahrádka má vlastní kompost 2 

50 % zahrádek má vlastní kompost 1 

méně než 50% zahrádek má vlastní 
kompost 

0 

A6 
organické hospodaření, používání chemických   
přípravků 

hnojení je pouze organické 2 

hnojení je kombinované 1 

hnojení je převážně chemické 0 



 

A7  přítomnost a druhová rozmanitost flóry a fauny 

osada  s vysokou biodiverzitou 2 

osada se střední  biodiverzitou 1 

osada s nízkou biodiverzitou 0 

A8  zastoupení vysoké zeleně (vysokokmeny,     stromy)  

převládá vysoká zeleň 2 

alespoň 50% zastoupení vys.zel. 1 

méně než 50% vysoké zeleně 0 

A9 
přítomnost přírodní rozvojové plochy, vhodné pro 
rozvoj biodiversity, extenzivně využívané plochy, 
louky, mokřiny, vodní prvky apod. 

ano 2 

ne 0 

A10 
přítomnost přiléhajícího izolačního volně rostoucího 
keřového pásu (více než 25m2 ) 

ano 1 

ne 0 

A11 

další vlastnosti – přítomnost limitujícího prvku , či 
jevu -eroze/záplavy/extrémní polohy,spojnice 
komunikaci,vysoké napětí, zbytkové plochy, osada je 
na navážce,skládce apod. 

je  přítomen limitující prvek 2 

není přítomen limitující prvek 0 

A12  zpevněné plochy-cestní síť,parkoviště, hřišť 
z propustných materiálů 1 

z nepropustných materiálů 0 

A13 

 

další aktivity prvky či zařízení pro životní prostředí 

 

 2 

Celkový možný dosažitelný bodový zisk je 24 bodů 

 

B) zahrádky ve vz tahu kB)  zahrádky ve vz tahu kB)  zahrádky ve vz tahu kB)  zahrádky ve vz tahu k mmmměs tu  s tu  s tu  s tu      

B1 otevřenost / uzavřenost osady 

otevřená 2 

částečně/regulovaně otevřená veřejnosti 1 

není veřejně přístupná, či pouze 
s doprovodem člena ZO 

0 

B2 
návaznost na  rekreační možnosti a trasy přiléhající 
městské části 

návaznost  přímá 2 

návaznost do 250 m 1 

bez návaznosti 0 

B3 dostupnost MHD 

návaznost  přímá 2 

návaznost do 250 m 1 

bez návaznosti 0 

B4 
pozice v rekreačním zázemí města - četnost 
využívání, sezónnost 

celoroční využívání více než 50 % 
zahrádek 

2 

alespoň 50% zahrádek je užíváno 
celoročně 

1 

pouze sezónní využívání 0 



 

B5 nejčastější doprava do ZO 

pěší chůze, Kolo 2 

MHD 1 

individuální 0 

B7 

 

umístění ve vztahu k městským systémům, 
veřejným plochám, zeleným, green beltu, dalším 
volnočasovým a rekreačním 
strategiím/celoměstsky významný systém zeleně 

ZO je součástí a navazuje  2 

ZO je buď součástí nebo navazuje 1 

ZO není součástí a nenavazuje 0 

B8 
umístění ve vztahu k pohledovým horizontům 
města  

osada je součástí zeleného pohledového 
horizontu 

1 

osada není součástí pohledového 
horizontu 

0 

B9 
mikroklimaticko hygienické přínosy osady – ZO se 
uplatňuje jako protihluková či protiprašná či 
vizuální bariera obytné zástavbě 

ano 1 

ne 0 

B10 
Typologie stavebních zařízení , chat, budek, 
přístřešků, altánů 

bez  stavebních prvků, nebo jen přístřešky 
na nářadí 

2 

chatky s jednotícími regulativy, a jsou do 
18m2 

1 

široká typologie chat, chatky ( i jednotlivé) 
větší než 18m2) 

0 

B11 MČ, má zřejmý zájem, aby osada dále fungovala 
ano 1 

ne, nevím 0 

B12 
osada vyvíjí pro MČ, tyto činnosti- výchovné 
programy,přednášky, poradenské,jiné.... 

ano-jaké: 2 

ne 0 

B13 Osada hospodaří na pozemcích ve vlastnictví 

ZO, individ. zahrádkářů 1 

Magistrát, MČ, Pozemkový fond. 1 

Soukromých 0 

B14 
ekonomické přínosy-  ZO, platí nájemné 
MČ,ČR,MHMP,státnímu subjektu a vypomáhá s péčí 
o další pozemky mimo ZO či zeleň 

ano 2 

ne, ale nevypomáhá 1 

ne a nevypomáhá 0 

B15 další aktivity, prvky či zařízení pro město  2 

Celkový možný dosažitelný bodový zisk je 24 bodů 

 

C) komunita a  sociální  aspekty  a  vybavenost  zahrádkové osadyC) komunita a  sociální  aspekty  a  vybavenost  zahrádkové osadyC) komunita a  sociální  aspekty  a  vybavenost  zahrádkové osadyC) komunita a  sociální  aspekty  a  vybavenost  zahrádkové osady    

C1 
informovanost - zahrádkáři mají dobrý přístup 
k informacím, v osadě jsou cedule,osada má www 
stránky, případně využívá jiný způsob 

ano 1 

ne 0 

C2 
zahrádková osada má volené představenstvo, 
management, správce, jsou pořádány pravidelné schůzky 
členů osady. 

ano 1 

ne 0 



 

C4 
činnost na zahrádkách je v souladu s přijatým řádem 
osady pravidelně kontrolována  

ano 1 

ne 0 

C5 
zahrádková osada je udržovaná, řádně spravovaná a 
nejeví známky vandalismu 

ano 1 

ne 0 

C6 
ZO aktivně komunikuje s městem a nadřazeným orgánem 
( v případě členství v ČZS)  

ano 1 

ne 0 

C7 ZO hospodaří s vlastními prostředky a není zadlužená 
ano 1 

ne 0 

C8 
ZO spolupracuje s ostatními zahrádkovými osadami či 
spolky 

ano 1 

ne 0 

C9 
ZO spolupracuje s veřejností, školami, zařízením pro děti 
a mládež 

ano 2 

ne 0 

C10 ZO má speciální program pro handicapované 
ano 1 

ne 0 

C11 
struktura využití zahrádek – pouze vlastníci, více 
generací, známí 

více než 50% zahrádek využívají i 
příbuzní a známí nájemců 

1 

jsou využívány pouze nájemci více 
než 50% 

0 

C12. obsazenost zahrádky,zájem nových členů o ZO 

více než 90%  zahrádek je 
využívaných 

1 

více než 10% zahrádek je volných 0 

C13  charakter vnitřního oplocení   

osada nemá vnitřní ploty 2 

osada je oplocena,uvnitř je dělena 
jen živými ploty nebo nízkými 

plůtky do 1m. 
1 

osada je oplocena ,a vnitřně členěna 
pevným oplocením  

 

0 

C14  hygienické zařízení a toalety 
ano, společné a individuální 1 

není řešeno 0 

C15 
společný dům a další společná zařízení  

hřiště, ohniště, sportoviště,společný sklad 

v ZO jsou spol.zařízení-jaká: 1 

v ZO nejsou spol.zařízení 0 

C16 společný pozemek  

využívaný (akce,setkaní,hry,trhy a 
další)  

1 

nevyužívaný nebo chybí 0 

C17  občerstvení 
ano 1 

ne 0 

C18 ano 1 



 

 parkoviště, je v areálu osady ,nebo v jejím dosahu( do 
250m) 

ne 0 

C19 
doprovodná zařízení – moštárna, sušárna, povidlárna, 
palírna 

ano 1 

ne 0 

C20 
vybavenost pro návštěvníky- koše, lavičky, odpočívadla, 
informace 

ano 1 

ne 0 

C21 osada má stanovené brigádnické hodiny 
ano 1 

ne 0 

C22 Další akce či aktivity osady  2 

Celkový možný dosažitelný bodový zisk je 24 bodů  



 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

  



Zahrádkaření je jednou z nejdostupnějších volnočasových 
aktivit – prostorově, dopravně, finančně i sociálně    

Zahrádkové osady jsou vzorem v nakládání s dešťovkou a 
s bioodpadem (kompostování)  

Zahrádkové osady spoluvytváří zelené pohledové horizonty 
urbanizovaného prostředí a jsou jeho rekreačním zázemím 

Zahrádkové osady udržují sortiment starých ohrožených 
květin i ovocných krajových odrůd  

Vlastní produkce potravin se symbolem opačného 
přístupu ke globalizaci i nástrojem kvalitnějšího života  

Rekreační funkce i hospodářské jsou v pražských ZO 
vyvážené  

Včelstva mají nepostradatelnou úlohu v ekosystémech a 
produkci potravin, 25% ZO se včely chovají 

Zahrádkové osady významně přispívají k ekologické 
biodiverzitě městského prostředí 



 

 

 

 

Osady jsou jedním ze stabilizačních prvků kvalitního 
života ve městě a jsou pro město i zdrojem dobrého příjmu 

Zahrádkové osady se začínají otevírat místní 
komunitě, např. při víkendu otevřených zahrad 

Společná zařízení, (hřiště, moštárny, klubovny, společné 
komposty apod.) jsou důležitou součástí komunitního života 

ZO se podílejí se na retenci vody v území a pozitivních 
vodohospodářských poměrech ve městech 

Osady umožňují celoroční rekreační využití městs- 
kých zelených ploch, zajišťují sociální kontrolu 
velkých území 

ZO jsou v zahraničí chápány jako jeden z prvků 
adaptačních opatření na změnu klimatu měst 

Zahrady jsou biologickým filtrem města, omezují výskyt 
škodlivých látek v prostředí v prostředí. 

V ZO lidé uspokojují potřebu kontaktu s 
půdou a přírodou a krásou 



 

  

V některých případech došlo k transformaci původních 
osad s velkými pozemky na nové obytné čtvrti 

Negativní, nekoncepční drůzy vzniklé na pozemcích 
původních chatiček, ke kterým by nemělo docházet 

Osada transformovaná, pozemky převedeny do osobního 
vlastnictví, zánik členství v ČSZ,  vede často k rozkladu ZO 

Nefunkční opuštěná osada z důvodu krátké nájemní smlouvy 
a velkých developerských tlaků 

Selhání staveních úřadů, černé stavby, nefunkčnost 
hierarchie osady vede k znehodnocování ZO 

Stále opakovaně diskutovatelná neprostupnost územím, je 
řešitelným problémem, kterým mnoha ZO pomůže 

Terminální stádium osady na soukromém pozemku. 
Neexistence rukověti, návodu či podobné odborné literatury 
k zahrádkám vede k podivným a nekoncepčním přístupům. 




