
Brno jako moderní, potraviny produkující město?

Kulatý stůl č. 2 o zahrádkách a územním plánu aneb co jsme si nestihli říct

Petr Jehlička

10. 12. 2020



• Lidstvo vstupuje do urbánního tisíciletí – během několika desítek let budou 2/3 populace žít ve městech

• Globální environmentální změna vyžaduje obnovení vědomí vzájemné závislosti lidstva a přírody a potřeby péče o 

přírodu

• Psychologické studie prokázaly, že u lidí kteří nemají včasnou a pravidelnou zkušenost s přírodou, je méně 

pravděpodobné, že si vytvoří cítění potřebné pro péči o ekosystémové služby, na nichž závisí život společnosti



Spotřebou na zahradě vyprodukované zeleniny 

zahrádkáři ušetří 40-90 kg CO2 na osobu za rok 

(Vávra a kol. 2018)

● Home gardens (73 %)

● Cottage/weekend house (10 %)

● Allotment gardens (8 %)

● Others incl. community or relatives’ gardens (8 %)

• V tomto kontextu je třeba, aby plánování pro udržitelná města věnovalo pozornost prostorům městské zeleně

• Město by mělo nabízet možnosti pro své obyvatele získávat zkušenosti kontaktu s přírodou

• Zahrádkové osady jsou klíčovou možností pro tento kontakt

• Studie ve Stockholmu ukázala, že zahrádkové osady jsou „dynamické knihovny socio-ekologických interakcí“, které 

poskytují:

• úrodnou půdu

• zeleninu, ovoce a květiny

• ekosystémové služby jako opylování a kontrola škůdců, které se z nich přelévají do širšího městského prostoru

Spotřebou na zahradě 

vyprodukované zeleniny zahrádkáři 

ušetří 40-90 kg CO2 na osobu a rok

(Vávra a kol. 2018)



● Home gardens (73 %)

● Cottage/weekend house (10 %)

● Allotment gardens (8 %)

● Others incl. community or relatives’ gardens (8 %)

• Ekologické znalosti a dovednosti jsou udržované a předávané v rámci komunit kolem zahrádkových osad

• Zahrádkové osady:

• slouží v městské krajině jako úložiště a zdroj socio-ekologické paměti

• slouží jako zdroj ekosystémových služeb

• jsou efektivním nástrojem boje proti ekologické negramotnosti

• Ale také zdroj významného množství potravin:

• např. UK za 1. a 2. světové války: v roce 1918 vyprodukovaly zahrádkové osady 

2 milióny tun zeleniny (komerční produkce zeleniny v ČR v roce 2019: 226 341 tun; zdroj: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/produkce-zeleniny-v-cr-loni-vzrostla-letos-se-take-vyviji-

slibne/1924624)



Význam zahrádkových osad pro potravinou resilienci a bezpečnost

● Česká velkoměsta: 20-28% zahrádkářů (český venkov <2000 obyv.: 74% zahrádkařů, pop. ČR – 40%)

● Městské zahrádkaření je integrální součástí českých velkoměst (>100 000) – výhoda před velkoměsty v jiných zemích

● Obyvatelé v českých velkoměstech zahrádkaří: 39 % u chaty/chalupy, 35 % u vlastního domu, 

8 % v kolonii ve městě, 5 % v kolonii mimo město, 8 % u domu příbuzných, 1 % v komunitní zahradě

a 5 % jinde.

● Městské zahrádkaření má řadu přínosů, často se ale opomíjí význam potravinové produkce:

● Česko: zahrádkáři vyprodukují značné množství potravin: 32,5% jejich spotřeby ovoce, zeleniny a brambor pochází ze 

zahrádek (Vávra a kol. 2018; celostátní šetření, N=1000)

● Brno: 31% spotřeby ovoce, zeleniny a brambor pokryto produkcí ze zahrádky (Sovová, 2020; na základě potravinových 

deníků 27 zahrádkářských domácností, prům. za 4 měsíce sledování – 107 kg)



Moderní města usilují o návrat produkce potravin do městského prostředí

• dnes 210 signatářských měst z celého světa

• ze 16 partnerských měst Brna jsou 4 signatáři Paktu:

Moskva, Rennes, Utrecht a Vídeň

• ale Brno NE

Během EXPO 2014 v Miláně se starosta města rozhodl iniciovat 

globální protokol zaměřený na řešení potravinových otázek v městském 

prostředí



Doporučení Milánského paktu pro produkci potravin ve městě

● Promote and strengthen urban and peri-urban food production and processing

based on sustainable approaches and integrate agriculture into city resilience plans.

● Apply an ecosystem approach to guide holistic and integrated land use planning and management …….with risk-

minimizing strategies to enhance opportunities for agroecological production, conservation of biodiversity and farmland, 

climate change adaptation, tourism, leisure and other ecosystem services.

● Protect and enable secure access and tenure to land for sustainable food production in urban and peri-urban areas, 

including land for community gardeners and smallholder producers; provide access to municipal land for local 

agricultural production and promote integration with land use and city development plans and programmes.

Zdroj: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


