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Budoucnost zahrádkových osad
Zahrádkové osady ve vût‰ích mûstech vedou svÛj boj o Ïivot desetiletí. Nûkteré ho prohrály, jiné jsou opakovanû vystavovány nejistotû.
Na‰tûstí uÏ mizí ãasto opakovan˘ argument, Ïe jsou zbyteãn˘m reliktem socialismu. Zahrádkové osady jsou totiÏ souãástí mûstské zelenû
i v tûch nejkonzervativnûj‰ích evropsk˘ch zemích. A stejnû jako mnozí
zaãínají cítit, Ïe majiteli veﬁejného prostoru jsou i oni sami, a mají tedy
právo se o jeho stav zajímat a vzná‰et nároky, tak i zahrádkáﬁi v osadách by mohli vystoupit z defenzívy a zaãít po mûstech poÏadovat podporu. âasto opakovan˘ argument k jejich zachování – Ïe jsou
nejlevnûj‰í mûstskou zelení – je do jisté míry svazuje. ZÛstanou jí nejspí‰ i v pﬁípadû, Ïe je mûsta finanãnû podpoﬁí, investují do jejich lep‰ího vzhledu a fungování. A nejen to, ve velk˘ch mûstech je o zahrádky
zájem, a to i mezi mlad˘mi lidmi. Bylo by tedy pochopitelné, kdyby
obyvatelé mûst poÏadovali kromû podpory osad stávajících i zaloÏení
nov˘ch mlad˘ch osad.

Moderní
zahrádkové
osady na zatím nevyuÏit˘ch
mûstsk˘ch
pozemcích
mohou „zabít nûkolik much
jednou ranou“. Jejich promy‰lené zaloÏení mÛÏe b˘t
hodnotou pro celé mûsto.
Ochrání navíc nûkteré plochy pﬁed dal‰í developerskou ãinností, která není
vÏdy ku prospûchu obyvatel mûst. Mûstská zahrádková osada tﬁeba na místû
nevyuÏívané Ïelezniãní plochy (napﬁ. opu‰tûná nákladová nádraÏí a seﬁadi‰tû)
mÛÏe b˘t pﬁínosem nejen
pro zahrádkáﬁe ale celé ‰ir‰í
okolí. Zkusme si popsat
moÏné ﬁe‰ení.
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Zahrádková osada bude zaloÏena jako prostupná souãást okolního
parku. VyuÏijeme industriální atmosféru místa. Z ãásti koleji‰È vzniknou
stezky pro pû‰í i cyklostezky, ãást koleji‰È ponecháme pÛsobení pﬁírody –
jako prostor pro Ïivot, kter˘ se v místû uÏ nachází (ãasto i v zastoupení
chránûn˘ch druhÛ). Souãástí parku spojeného s osadou budou i otevﬁené
travnaté plochy, skupiny stromÛ poskytujících stín a dûtská hﬁi‰tû blízká
pﬁírodû a obyãejnému Ïivotu venku.

Kromû bûÏn˘ch zahrádek vznikne v místû i plocha pro komunitní zahradu.

Vyhrazeno bude i místo pro vãelí úly. Vãely zajistí opylení
pûstovan˘ch rostlin a poskytnou místní med i z místní kvûtnaté
louky s prosekan˘mi cestami lákajícími k probíhání a procházkám.

V místû mÛÏe vzniknout vyuÏitím stávajících technick˘ch budov
kavárna, prodejna zahrádkáﬁsk˘ch pﬁebytkÛ, mo‰tárna apod. Samotné zahrádky budou protkané sítí veﬁejn˘ch cest a v jejich stﬁedu
bude malé „námûstí“ pro spoleãné setkávání osadníkÛ. Dﬁevûné jednoduché a rÛznobarevné chatky naváÏou na pÛvodní úãel místa.
V osadû i okolním parku by kromû trávení volného ãasu bylo
moÏné pozorovat i nûkteré z trendÛ souãasné zahradní tvorby, které
smûﬁují k volnû a pﬁírodnû pÛsobícímu prostﬁedí. Komu by se takové prostﬁedí zdálo pro mûsto nevhodné, toho by moÏná pﬁíjemnû

pﬁekvapil tﬁeba berlínsk˘ „Park am Gleisdreieck“, na jehoÏ okraji najdeme i malou zahrádkovou osadu.
Zahrádkaﬁení pﬁestává b˘t vysmíváno a zaãíná zajímat i nastupující generace. Pokud se ãinnost, která má smysl, stane trendem ve
správn˘ch rukou, lze se tû‰it na budoucnost, a to budoucnost osad
stávajících i budoucích. DrÏme jim palce!
Jana Kolková Rydvalová, Petr Kolka
Foto a kresba autoﬁi
inzerce
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