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1. ÚVOD

Základní myšlenkou předkládané práce bylo zpracovat látku pro mě blízkou, aby 

mohla být realizována s chutí a zájmem. K tématu mě přivedl především můj zájem o 

pěstování vlastních bylinek, ovoce a zeleniny a v poslední době i o soudobou historii, která je 

i pro pochopení dnešních událostí velmi důležitá. Do osady v Řeporyjích jezdím už od svého 

narození, protože tam má babička zahrádku, a snažím se jí pomáhat. Obě jsme členkami 

Českého svazu zahrádkářů. V důsledku častého navštěvování zahrádky mě začalo zajímat, co 

pro lidi vlastně zahrádka znamená, a co pro ně znamenala v době, o které se často mluví 

v souvislosti pojmy socialismus, nedostatkové zboží nebo tzv. společenská smlouva. Proto 

jsem využila toho, že mám přístup do osady, a že mě většina lidí alespoň od vidění zná. 

Hlavním úkolem předkládané práce je tedy analýza zahrádkové osady Řeporyje II a její 

fungování v době tzv. normalizace1 s přesahem do současnosti.

Jelikož se práce zabývá tím, jak dnes lidé dobu normalizace reflektují, použila jsem 

pro realizaci výzkumu orální historii, která je jednou z kvalitativních metod užívaná 

společenskovědními a humanitními obory. Důležité je, že mi poskytla velké množství 

informací o velmi malém počtu lidí. Výzkum jsem provedla na základě polostrukturovaných 

rozhovorů se zahrádkáři, kteří zažili zahrádkovou osadu Řeporyje II v době normalizace a 

měli tak k mému tématu mnoho co říct. Tím, že jsem poznala myšlenkový svět lidí, kteří 

tvořili část tehdejší společnosti, „(...) je možné aspoň částečně ověřit platnost dosavadních 

obrazů o normalizačním období, případně je doplnit nebo revidovat“2

V teoretické části jsem se zabývala vývojem zahrádkářství v českých zemích, a 

samozřejmě i historií zahrádkářství v Evropě, protože mělo na to naše velký vliv. Zahrádkové 

osady se začaly objevovat spolu s rozvojem měst v 19. století. Velký rozmach prodělaly ve 

většině evropských států v dobách první a druhé světové války v souvislosti s omezeným 

zásobováním. „U nás pak nastal největší rozvoj v 60. - 80. letech, kdy zahrádkové osady dle 

slov pana Macla, ředitele Zahrádkářského muzea v Hradci Králové, „rostly jak houby po 

dešti“. 3 Také jsem se snažila vymezit pojmy zahrádková osada vs. zahrádková kolonie. Dále 

jsem se věnovala organizaci Českého zahrádkářského svazu, která sdružuje většinu 

                                                            

1Odstup od termínu normalizace pak badatelé většinou naznačují uvozovkami nebo mu předřazují adjektivum „takzvaná“. Kvůli jeho velké 

frekvenci v tomto textu jsem od tohoto úzu upustila.

2 JAREŠ, J., SPURNÝ, M., VOLNÁ, K. a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období 

normalizace. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 17
3TVARDKOVÁ, V.: Případová studie zahrádkových osad na libeňském ostrově v Praze, Praha: 2012, s. 7
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zahrádkářských osad v České republice, a samozřejmě době samotné normalizace. Pomohlo 

mi to vidět problém v širších souvislostech a zároveň jsem ho tak lépe zařadila do dobového 

kontextu.

Rozhovory, které jsem vedla se zahrádkáři, trvaly více než 5 hodin. Následně jsem je 

přepisovala a vzniklo přes 65 stran přepisu. Ty jsem se snažila analyzovat tak, že jsem 

k jednotlivým tematickým částem připisovala abstraktnější pojmy. V poslední části jsem se 

pokusila tyto rozhovory interpretovat. Mezi hlavními tématy se pak objevila zahrádková 

osada v Řepích, která když zanikala z důvodu výstavby sídliště, byla nahrazena pozemkem 

v Řeporyjích. Popisuji, jak se osada budovala a společně s tím i osadní vztahy, a z jakých 

důvodů si lidé pořizovali zahrádku. Uvádím zde, jaký ekonomický a sociální význam měli 

zahrádky v době normalizace pro běžné lidi. A snažím se vysvětlit, jak v té době zahrádková 

osada fungovala a jestli na ní měla dopad tehdejší vláda. Na závěr se věnuji současné podobě 

osady.

Bohužel v době normalizace chyběl výzkum soudobého života a jediné, co se v rámci

sociologie mohlo rozvíjet, byl výzkum založený na rafinované statistice, jehož výsledkům 

prý, jak říká Konopásek, málokdo rozuměl, proto režimu nevadil. 4 Po roce 1990 se výzkum 

zabýval především hlavními aktéry normalizace - představiteli Komunistické strany 

Československa a opozicí. Tudíž mezi připomínáním politických aspektů normalizace a 

vzpomínáním na tehdejší každodenní život stále vězí propast. Navíc téma zahrádkaření u nás 

není zcela probádáno. Ve své bakalářské práci pro to vycházím z textů, které byly dostupné, a 

pomohly mi odkrýt zkoumaný problém. K tématu normalizace jsem pak čerpala především 

z prací Miroslava Vaňka, Milana Otáhala a Petra Prokše. K tématu zahrádkářství jsem využila 

práce významného propagátora zahrádkářství u nás - pana Pletánka a dále loni vydanou 

publikaci Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? od P. Gibase, P.

Nováka a kolektivu. Dále jsem byla na Ústředí Českého zahrádkářského svazu, kde mi byla 

poskytnuta publikace Zahrádkáři v Čechách a na Moravě a Rukověť zahrádkáře: 50 let ČZS.

1.1. Předmět, cíl bakalářské práce a výzkumné otázky

Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat zahrádkovou osadu Řeporyje II 

v Praze se zaměřením na její fungování v období tzv. normalizace. Proto bylo nezbytné

zkoumat historii osady a její vývoj, veškeré tehdejší dění v osadě, aktivity zahrádkářů i vztahy

mezi nimi a porozumět, jaké významy tomu dnes pamětníci přikládají. Toho jsem se snažila 

                                                            

4 KONOPÁSEK, Z.: Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu, Praha: Karolinum, 1999, s. 16
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docílit prostřednictvím kvalitativního výzkumu, konkrétně za pomoci postupů orální historie 

na základě rozhovoru s lidmi, kteří byli v době tzv. normalizace v ZO Řeporyje II zahrádkáři. 

Takto jsem získala odpovědi na následující otázky.

1) Proč se zahrádkaření stalo v 70. a 80. letech takovým rozšířeným fenoménem?

2) Jak významně ovlivnilo zahrádkaření každodenní život lidí?

3) Jaké mělo zahrádkaření sociální a ekonomické aspekty?

4) Jaký vliv měla tehdejší vláda na činnost zahrádkářských osad?

5) K jakým změnám došlo v činnosti zahrádkářských osad po roce 1989?

Jelikož je cílem práce odhalit, jak lidé tuto dobu vnímají dnes, Jareš a Spurný říkají, že 

otázky, na které se ptáme, „jsou otázky, které se pochopitelně nedají zodpovědět exaktně.“ 5  

Přesto nastínění jednotlivých témat konkrétními jednotlivci mohou být klíčem, jak dobu 

normalizace vidět jinak než z pohledu vědeckého - ale z úhlu běžného občana. Tento výzkum 

je postaven na paměti lidí a je pravděpodobné, že s časovým odstupem onu dobu reflektují s 

určitým zkreslením - například mohou na některé události zapomenout, nebo během svého 

života změní své názory a dobu vidí v jiném světle - které popisuji v metodologické části. 

Tuto subjektivitu výzkumu přesto považuji za přednost orální historie.

1.2. Metodologie

1.2.1.Výzkumná strategie

Pro realizaci výzkumu jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, která mi poskytla

podrobný vhled do zkoumaného problému a zároveň zajistila vysokou validitu výzkumu.6 I

vzorek odpovídá zkoumanému problému.7 Prostřednictvím kvalitativní metody jsem tak 

získala mnoho informací o velmi malém počtu jedinců za přímé interakce s nimi a v jejich 

domácích podmínkách. Výhodou bylo, že jsem mohla v průběhu výzkumu otázky 

modifikovat 8 podle okolností a dosud získaných výsledků. Tato strategie „se používá k 

odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být 

                                                            

5 JAREŠ, J., SPURNÝ, M., VOLNÁ, K. a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. 

Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 25

6 Míra validity znamená odpověď na otázku, zda zkoumáme to, co chceme zkoumat.

7 Úvod do společenskovědních metod. [online]. [cit. 03-05-2014]. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614

8 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, s. 50 – 52.
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také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme.“9 A v tomto 

případě bych si dovolila říct, že toto téma nebylo ani zdaleka probádáno.

Jedna z kvalitativních metod, kterou výzkumníci humanitních a společenskovědních 

oborů při odkrývání soudobých dějin často používají, je orální historie. Ta je vyčerpávajícím 

způsobem popsána v pracích autorů Miroslava Vaňka, Pavla Mückeho a Milana Otáhala, ze 

kterých ve své práci vycházím. M. Otáhal dokonce radí, že „k poznání postojů a mentality 

obyvatelstva přispívá výzkum každodennosti, který vyžaduje uplatnění nových 

metodologických postupů. Četné poznatky obsahují i paměti, rozhovory či práce založené na 

metodě orální historie.“10

Orální historie vychází z předpokladu, že si lidé dříve předávali své vědomosti a 

zážitky prostřednictvím mluveného slova. Laicky řečeno, orální historie je obraz minulosti 

popsaný vlastními slovy.11 Hlavním činitelem je zde tedy paměť, která poznatky ukládá, a ze 

které je možné je opět extrahovat a zachytit pro budoucí generace. Poznává tedy individuální 

prožitky lidí - tzv. malé dějiny a spojuje je s velkými událostmi a procesy z minulosti - tzv. 

velké dějiny.12

Metoda a použití orální historie se neustále vyvíjí a každé použití se přizpůsobuje cíli 

výzkumu, dostupnosti zdrojům a dalším okolnostem. Vždy je ale důležitá interakce mezi 

výzkumníkem a narátorem, záznam jejich rozhovoru a jeho pozdější přepsání. Výsledky 

výzkumu neumožňují jakékoli zevšeobecnění na většinovou populaci. Zůstanou vždy jen 

subjektivním vyprávěním jednotlivce ovlivněným mnoha skutečnostmi. Tato subjektivita 

výpovědi je součástí standardu orálně-historické práce, a je třeba si ji přiznat. I tak se sdělení 

jednotlivce vnímá jako svébytná poznávací hodnota.  Předností orální historie je právě 

zachycení a analýza individuálních postojů a prožitků dosud žijících svědků.  Tyto písemné, 

zvukové a někdy i audiovizuální výstupy se dále využívají k výzkumným účelům. Je možné 

sledovat odlišnosti v postojích jednotlivců, barvitost jejich výpovědi a následně je srovnat 

s jinými druhy pramenů.13 Tyto výpovědi tak doplňují politické a hospodářské dějiny a 

ukazují nám život běžného občana.

1.2.2.Technika sběru dat

                                                            

9STRAUSS, CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie, Brno, 1999, s. 21

10 OTÁHAL, M.: Normalizace 1969 - 1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 64

11 VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie, Praha: FHS UK - ÚSD AV ČR, 2011, s. 9

12 Tamtéž s. 7 - 17

13 Tamtéž
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Orální historie využívá dva postupy vědecké práce - interview a životní příběh.14 Svůj 

výzkum jsem tedy prováděla na základě interview se zahrádkáři, kteří měli v ZO Řeporyje II 

v období normalizace zahrádku. Jelikož jsou jednotlivé rozhovory stěžejní částí celého 

výzkumu, a jsou tedy primárními daty, musela jsem na tuto část dobře připravit, protože nemá 

možnost opravy. Proto jsem se ještě před začátkem výzkumu snažila nastudovat většinu 

dostupné primární i sekundární literatury pojící se k tématu bakalářské práce a s etickými 

principy orálně-historického výzkumu, obzvláště pak s Etickým kodexem České asociace 

orální historie, o. s.15

V prvotní fázi výzkumu, bylo důležité správně vybrat vzorek výzkumu. V rámci 

kvalitativního výzkumu nezastupuje vzorek celou populaci jako v kvantitativním výzkumu, 

ale zkoumaný problém. Vzorek mého výzkumu je proto sevřený a byl vybírán účelově, 

protože jsem oslovovala pouze zahrádkáře, kteří mi k mému problému mohou něco říct. 

Dalším kritériem byl jejich věk. Z celkového počtu 9 zahrádkářů (včetně 2 manželských 

párů), o kterých jsem se dozvěděla, že měli zahrádku v ZO Řeporyje II již v době 

normalizace, se mi podařilo získat celkem 6 rozhovorů od 8 lidí, kteří se narodili mezi roky 

1927 - 1949.

Jelikož sama patřím mezi zahrádkáře ZO Řeporyje II a jsem členkou Českého 

zahrádkářského svazu, využila jsem při kontaktování narátorů nejprve osobních známostí, u 

nichž nebyl problém získat si pro rozhovor důvěru, která je v orální historii velmi důležitá. 

Další narátoři byli získáváni metodou „sněhové koule“, „kdy se badatel od prvních 

oslovených narátorů dozvídá jména dalších osob, s nimiž by z hlediska výzkumného projektu 

bylo užitečné vést rozhovor.“ 16 Vzorek se tedy konstruoval v průběhu výzkumu. 

První kontakt s narátory probíhal většinou „tváří v tvář“, když jsem je potkala 

v zahrádkářské osadě. Ve dvou případech, kdy narátoři již do ZO Řeporyje II nejezdí, jsem 

budoucí setkání zprostředkovala pomocí telefonního hovoru. Oslovila jsem je, představila se a 

seznámila je s účelem, cíly a postupy výzkumu této práce. Dále jsem jim vysvětlila jejich 

práva v procesu vznikání nového pramene a snažila se získat jejich povolení k nahrávání 

rozhovoru diktafonem. Jako výzkumník jsem o sobě podala základní informace.17 Na tomto 

základě se pak narátoři svobodně rozhodli, jestli se chtějí výzkumu účastnit, nebo ne. Pokud 

                                                            

14 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 120 - 122

15 Etický kodex České asociace orální historie, o. s. [online]. [cit. 18-05-2014]. Dostupné z: http://www.politictivezni.cz/dokumenty/eticky-

kodex-coha_201107290026541.pdf

16
VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 140 

17 Tamtéž s. 141
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souhlasili, poprosila jsem je, jestli by si na mě a rozhovor neudělali v budoucnu čas, a zda by 

mi nemohli poskytnout nějaké fotografie nebo dokumenty ze ZO Řeporyje II z doby 

normalizace. Většinou jsme se domluvili na datu setkání, popřípadě jsme později určili i místo 

(prostřednictvím telefonního hovoru nebo emailem). Nestalo se mi, že by se narátoři zdráhali

rozhovor poskytnout. Všichni byli příjemní a nápomocní. Tato „předběžná schůzka“, o kterou 

jsem u každého z oslovených usilovala, mi měla umožnit poznat osobu, se kterou měl být 

veden rozhovor a potvrdit si jeho ochotu vyprávět. Chtěla jsem se tak vyhnout případným 

nevhodným otázkám a poznámkám, které by mohly uvést narátora do rozpaků.18

Bylo potřeba, aby se rozhovory konali tam, kde se narátoři budou cítit příjemně. Místo 

rozhovoru si proto narátoři volili sami. Pouze jsem je požádala o klidné prostředí, které by 

hlukem nerušilo nahrávaný rozhovor, protože by se později velmi náročně přepisoval. 

Rozhovory se tak konaly na zahrádce, u narátorů doma nebo v jednom případě v relativně 

tiché restauraci. Vždy jsem se snažila udržet s narátorem oční kontakt, proto jsme seděli vedle 

sebe nebo naproti sobě. Podle mého názoru domácí prostředí rozhodně přispělo k větší 

uvolněnosti a tím i otevřenosti dotazovaných a kvalitnějším datům.

Ke sběru dat jsem použila „tzv. semistrukturovaný rozhovor s jistým biografickým 

úvodem narátora a v konečné fázi i s přesahem k jeho přítomnosti.“19 Rozhovory byly s 

otevřenými otázkami, dle Hendla tzv. rozhovory s návodem. Proto jsem měla připravený 

seznam otázek20, který bylo nutné v rámci interview probrat, ale zůstala mu volnost ve formě 

a pořadí položených otázek. Návod pak zajistil, že se dostalo na všechna důležitá témata a 

jistá volnost umožnila brát ohledy na okolnosti rozhovoru a co nejvýhodněji využít jeho čas.21

Ještě před začátkem rozhovoru jsem se každému narátorovi opět představila a 

seznámila ho s cíli výzkumu a nechala ho podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů 

podle osobních preferencí. Dala jsem najevo, že u narátora nejsem jen pro získání informací, 

které potřebuji, ale že se zajímám i o jeho osobu, bez které by výzkum nebyl dostatečný. 

Potom jsem zjistila, kdy se narátoři narodili, jaké mají dosažené vzdělání, jaké povolání 

vykonávali ve svém produktivním věku a nakonec jsem je požádala i o kontakt, na který by se 

mohli obrátit budoucí badatelé.  Naštěstí mě většina narátorů již před začátkem výzkumu 

alespoň od vidění znala a neměla jsem pocit, že by mi nedůvěřovali.

                                                            

18
VANĚK, M. a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 21-25.

19 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 121

20 Viz. Přílohy

21 HENDL: Kvalitativní výzkum., s. 174
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S každým narátorem jsem uskutečnila vždy jeden rozhovor, který jsem zaznamenávala 

na diktafon. V průběhu jsem musela být velmi koncentrovaná na jeho vedení. Narátorům jsem 

věnovala patřičnou úctu a respektovala jsem charakter jejich prožitků a postojů a brala jsem 

ohledy na jejich momentální stav. V žádném případě jsem na ně netlačila, ani jim 

nevnucovala svůj vlastní názor. Snažila jsem se jim dát co největší prostor k vyprávění. 

Každý rozhovor jsem považovala za jedinečný a neopakovatelný. „Základním předpokladem 

práce s orální historií je respekt k člověku jakožto jedinci v rovině odborné a teoreticko-

metodologické a v rovině eticko-právní“.22

Otázky, které jsem měla připravené, jsem formulovala tak, aby tematicky odpovídali 

cílům výzkumu, a nedalo se na ně odpovědět jednoslovně. Často jsem na ně dostala odpovědi, 

aniž bych k tomu narátory sama vyzvala. Na otázky jsem se neptala v mnou předurčeném 

pořadí, ale přizpůsobovala jsem průběhu rozhovoru. Do něj jsem sice vstupovala častěji, než 

bych to dělala u životopisného vyprávění, přesto narátor mohl reagovat zcela volně, aby si 

nepřipadal jako u výslechu. Pouze pokud narátor odbočil od tématu tak, že začal mluvit o 

osobních rodinných záležitostech nebo zdravotního stavu, snažila jsem se citlivě převézt 

rozhovor zpět. Také jsem se v průběhu rozhovoru ptala, pokud mi nebylo něco jasné nebo 

jsem potřebovala vysvětlit určité významy. Mezitím jsem letmo kontrolovala diktafon, abych 

se ujistila, že se rozhovor nahrává.

Dále bych chtěla ještě zmínit, že společně s tzv. normalizací mluvíme i o 

komunistickém režimu. „… potom se v hlavách lidí probouzí otázka, zda “k nim“ patřil, nebo 

zda se stavěl na odpor. V takové situaci je potřeba nevystavovat tyto jedince škatulkování a 

odsudkům.“23 Nikdy nevíme, jak mohou lidé na toto tabuizované téma reagovat, proto se ptám 

na vliv doby tzv. normalizace na zahrádkářství až na závěr rozhovoru.

Jak říká M. Otáhal: „Při odpovědích se dotazovaný opírá především o paměť a

vzpomínky, má však větší prostor se na některé otázky připravit, neboť rozhovory trvají delší 

dobu. Jejich předností je, že témata, o nichž se bude mluvit, určuje tazatel, takže odpovídající 

se může některým problémům vyhnout. Na rozdíl od pamětí se však obvykle nemůže zamýšlet 

nad některými problémy hlouběji, neboť někteří tazatelé kladou jednu otázku za druhou a 

vyžadují stručné odpovědi. 24 I přestože jsem nekladla jednu otázku za druhou a stručné 

odpovědi rozhodně nebyly mým cílem, přišlo mi, že někteří narátoři toho k některým (ne 

                                                            

22
VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 23

23
JAREŠ, SPURNÝ, VOLNÁ a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2, s. 27

24 OTÁHAL: Normalizace 1969 - 1989, s. 26
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stejným) tématům neměli mnoho co říct.  Snažila jsem se proto podnítit jejich vyprávění tak, 

že jsme vedli rozhovor nad jejich fotografiemi ze ZO Řeporyje II. nebo jsem pro uvolnění 

sama vyprávěla krátkou historku k tématu, např. o tom, jak sama jezdím na zahrádku pracovat 

a vím, že je to náročné, protože jsem potom i já unavená, že jsem také několikrát šla pěšky od 

metra Nové Butovice do Řeporyj, a že si nedovedu představit, že to chodili častěji, protože ze 

začátku bylo spojení do Zahrádek špatné nebo žádné, a tak jsem docílila jeho rozšíření. Ale i 

tak záviselo na rozhodnutí narátorů “…, co říct a co ne, sami rozhodují o tématech, kterým se 

budou věnovat více, a tématech, kterým se vyhnou.“ 25

Dále bych chtěla poznamenat, že je několik zřejmých faktorů, které výzkum a 

rozhovory ovlivňovaly. Jednou ze skutečností, která může rozhovor ovlivnit je samotná 

přítomnost výzkumníka, ale i prostředí. Proto jsem se snažila zajistit, aby měl narátor co 

největší pohodlí. V průběhu rozhovorů jsem měla neustále na paměti etickou stránku 

výzkumu, nevyvolávala jsem žádné konfliktní situace, popřípadně jsem byla připravená je 

řešit a napsat o nich v záznamu o rozhovoru, který jsem si ke každému rozhovoru 

vypracovala.26 „Je rovněž třeba přihlédnout faktu, že jak narátor, tak i tazatel jsou neustále 

ovlivňováni okolním světem, společenskou i politickou skutečností, a konečně dnes silně 

medializovanou verzí reality.“27 Jako výzkumník jsem se proto snažila uvědomit si vlastní 

předsudky a očekávání, vlastní subjektivitu.

Nakonec je nutné brát v potaz, že paměť dokáže nejen vzpomínat, ale i zapomínat, 

selektovat, zkreslovat a transformovat vjemy a vzpomínky. Vzájemným působením těchto 

jevů, vyjadřuje narátor svůj postoj k minulosti v přítomnosti. Stane se, že pokud není nějaká 

vzpomínka všeobecně akceptována, není dále předávána a po čase přestane existovat a naopak 

zůstává ta, která se často opakuje.28 Ale „… takzvaná nehodnověrnost paměti byla shledána 

její předností a subjektivita se stala klíčem nejenom k poznání významů historické zkušenosti, 

ale také k dešifrování vztahu mezi minulostí a přítomností, mezi pamětí a osobní identitou a 

mezi individuální a kolektivní pamětí.“29

Prostřednictvím interview jsem tak chtěla zachytit názory a postoje narátorů na

zahrádkářství v době, která již uplynula, a kterou narátoři prožili. V paměti aktérů totiž můžou 

                                                            

25 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 7 - 17

26
Úvod do společenskovědních metod. [online]. [cit. 03-05-2014]. Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614

27 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 130

28 Tamtéž s. 108-119
29 THOMSON: Dancing Through The Memory of Our Movement, op. cit., in: VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: Teorie a 

praxe orální historie, Praha: FHS UK - ÚSD AV ČR, 2011, s. 114
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zůstat určité významy, které je možné extrahovat.30 „ Právě nehraná snaha o pochopení 

minulých dějů a současných postojů i hodnocení povyšuje tento typ rozhovoru nad rozhovor 

typu otázka - odpověď.“31

I přestože většina narátorů neměla problém se zveřejněním svého jména i kontaktu na 

svou osobu, výzkum byl anonymní. Získané informace tak nemůžou být použity proti nim. 

Také jsem narátorům nabídla, že pokud budou chtít, budou o dalším průběhu výzkumu 

pravidelně informováni. Pouze jeden narátor si o to řekl dokonce sám. V ostatních případech 

jsem nezaregistrovala větší zájem. Pokud budou rozhovory publikovány (pouze na základě 

jejich souhlasu), budou i tak pozváni na všechny prezentace, vernisáže apod.32 A naopak, 

pokud narátoři změní své rozhodnutí, případná data upravím nebo je smažu. Veškerá získaná 

data jsou archivována u mě doma a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb.33, o ochraně osobních údajů.  Závěrem bych chtěla poznamenat, že jsem se snažila 

předejít chybám ve výzkumu, aby byl vědecky i eticky správný. Navíc se mezi mnou a 

jednotlivými narátory vytvořil v průběhu rozhovorů bližší vztah a věřím, že i po skončení 

tohoto výzkumu, přetrvá.

1.2.3.Analýza a interpretace 

Cílem analýzy je “(…) pochopit a porozumět smyslu sdělení obsaženého v 

rozhovorech osobně realizovaných v průběhu terénního výzkumu, (…).“34 Analýza a 

interpretace dat probíhá v kvalitativním výzkumu po celou dobu jeho provádění. V průběhu 

výzkumu je nutné kontrolovat, zda data, která výzkumník shromažďuje, skutečně odpovídají 

na výzkumné otázky, a případně je korigovat. 35 U kvalitativního výzkumu získáváme 

poznatky tzv. induktivní metodou, při které jsou z jednotlivostí vyvozována obecná fakta, 

přesto nelze z výsledků výzkumu prováděného orální metodou zcela zobecňovat.

Bezprostředně po každém rozhovoru byl sepsán tzv. záznam o rozhovoru obsahující 

jméno a rok narození narátora, jeho vzdělání a povolání, jméno tazatele, datum a místo 

                                                            

30
VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 9-11

31 Tamtéž s. 122

32
VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 141

33 Úplné znění zákona o ochraně osobních údajů. [online]. [cit. 10-05-2014]. Dostupné z: http://www.cz-

museums.cz/UserFiles/File/Legislativa/zakon-101-2000.pdf 

34 HENDL: Kvalitativní výzkum, s. 164 

35
CHENAIL, R. J.: Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě?, Biograf č. 15-16, 1998, odst. 30. [online]. [cit. 06-06-2014]. Dostupné z: 

http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=1503
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konání. Dále jsem zaznamenala mimoslovní projevy narátora, neobvyklé události, atmosféru a 

celkové dojmy z rozhovoru.

Nedílnou součástí výzkumu byl také přepis rozhovoru, tzv. transkripce. Audio 

záznamy ve formě mp3 byly přepsány do písemné podoby, co nejdříve po realizaci 

rozhovoru. Již v tomto kroku došlo k určité redukci dat. Byla použita doslovná transkripce, 

která se upravuje jen minimálně, pouze pokud to bylo na úkor srozumitelnosti. Jinak jsem se 

snažila, aby byl přepis co nejpřesnější. Přistupovala jsem ke každému rozhovoru individuálně 

a respektovala v něm narátorovu osobnost a osobitost s jeho přednostmi i nedostatky. 

Neupravovala jsem ani jazykovou podobu, protože užití spisovného jazyka, jeho hovorové 

formy nebo obecné formy češtiny, může vypovídat mnohé (nářečí, vzdělanost, kultivovanost, 

jazykovou obratnost, ale i nervozitu, uvolněnost, sebekontrolu nebo odraz sečtělosti, apod.). 

Pro možné budoucí potřeby odborníků je přínosnější, když budou tyto informace v původní 

podobě rozhovoru.36 V hranatých závorkách jsou pak poznámky o mimořádných událostech 

nebo mimoslovních zvukových projevech (přerušení, smích, apod.).37 Všech 6 rozhovorů, 

které dohromady trvaly více než 5 hodin, jsem přepisovala sama a zaznamenala jsem 

přibližně 65 stránek přepisu.

Samotný rozbor textů jsem provedla tzv. obsahovou analýzou. Jelikož jsem v průběhu 

výzkumu prováděla s narátory rozhovory typu interview a moje role tazatele byla aktivní, 

znamená to, že je analýza do značné míry předznamenána mými otázkami.38  Přepsaný text 

jsem rozdělila na segmenty, tzv. jednotky analýzy, konkrétně na tematické segmenty.  Ty 

jsem označila kódy (popsala je abstraktnějšími pojmy), které mi velmi usnadnily orientaci 

v datech i jejich redukci. Při kódování jde o systematické prohledávání dat s cílem nalézt 

pravidelnosti a klasifikovat jednotlivé části39. V tomto případě jsem použila otevřený způsob 

kódování, což zahrnovalo vytváření kódů během analýzy z dat a nikoli předem. Součástí 

uvedených kroků bylo i zaznamenávání poznámek k jednotlivým kódům a také 

zaznamenávání úvah a předběžných vysvětlení, která mě v průběhu napadala. I na délce 

odstavců bylo patrné, jakou váhu narátoři přikládají jednotlivým tématům.

Cílem analýzy rozhovorů bylo zachytit jejich smysl a následně je porovnat s poznatky 

získanými z dalších pramenů a literatury. Dále pak jejich interpretace včetně zařazení do 

                                                            

36 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 158-163

37 VANĚK a kol.: Orální historie, s. 36.

38 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 184

39 HENDL: Kvalitativní výzkum. s. 207
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širšího kontextu vzhledem ke zvolenému tématu.40  Nedílnou součástí jsou citace rozhovorů.

Musím poznamenat, že jistá interpretace probíhala i v průběhu rozhovoru, a to v případě, když 

jsem se snažila něčemu porozumět a bylo mi podáno vysvětlení.

                                                            

40 VANĚK, MÜCKE: Třetí strana trojúhelníku, s. 182
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Vymezení pojmů

V této části bych ráda vymezila několik pojmů vztahující se k tématu této bakalářské 

práce. Nejprve se zabývám termínem zahrádková osada a organizací Českého zahrádkářského

svazu (ČZS), která sdružuje většinu zahrádkářských osad v České republice. Pramenem mi 

byla publikace Zahrádkáři v Čechách a na Moravě od ČZS, internetové stránky ČZS41 a 

Generel zahrádkových osad v Praze42 - podkladové studie z roku 2009. Dále se snažím 

vysvětlit, co to byla normalizace, příčiny jejího vzniku a společenské a politické prostředí, ve 

kterém se nacházela.  

2.1.1.Zahrádková osada

Zahrádková/zahrádkářská kolonie nebo osada se dají považovat za významově stejné 

termíny. Termín kolonie je však starší a do jisté míry odkazuje na hospodářské využití.43 I 

přesto se s ním můžeme stále ještě setkat. Pro účely mého výzkumu budu používat termín 

zahrádková osada.

Zahrádková osada je pozemek tvořený množstvím parcel určených k soukromé 

zahrádkářské činnosti. Velikost osad je různá - od několika parcel po stovky. Podle Generelu 

zahrádkových osad v Praze se za rekreační nebo zahrádkářskou osadu „… považují lokality 

současně zastavěného území obce, které byly k takovému konkrétnímu účelu užití určeny podle 

stavebního zákona vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením.“44 JUDr. 

Ladislav Labuta, který zpracoval vzorový osadní řád Českého zahrádkářského svazu, říká, že 

„o zahrádkovou osadu jde tehdy, tvoří-li soubor nejméně tří zahrádek soustředěných na 

uceleném prostoru, disponujících alespoň minimálními společnými zařízeními sloužícími 

k zajištění provozu osady, jednotlivých zahrádek a k uspokojení zájmů jednotlivých osadníků 

(např. rozvod vody, odpadní hospodářství, oplocení atp.).“45 V návrhu tzv. zahrádkářského 

zákona, který v roce 2001 neprošel schvalovacím procesem, je zahrádková osada definována 

                                                            

41 Český zahrádkářský svaz. [online]. [cit. 15-05-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/

42 MIOVSKÁ, L.: Generel zahrádkových osad v Praze, Praha: 2009, [online]. [cit. 02-06-2014]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/kauzy/Zahradky/generel_09_podklad_1_verze_PS.pdf

43 Tamtéž

44 Tamtéž

45 Osadní řád Českého zahrádkářského svazu, [online]. [cit. 10-06-2014]. Dostupné z: 

http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/osadni_rad.php
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jako spojení minimálně pěti zahrádek, které se obvykle nacházejí v rekreační zóně či volné 

krajině a jejichž umístění je dáno územním rozhodnutím.46

V České republice bývají osady oplocené a napojené na veřejnou komunikaci, ovšem 

síť cest uvnitř osady je většinou přístupná pouze zahrádkářům. Někde jsou osady pro 

veřejnost částečně průchozí. Bývá zabezpečen zdroj vody a elektřiny. Nedílnou součástí je i 

společné parkoviště a sociální zařízení. Často mají i společné místnosti - klubovny.47  

Pozemek určený k zahrádkářské činnosti, který není větší než 400m2, smí být kromě 

samotných pěstebních ploch (záhonů, trávníků, sadových ploch atd.) zastavěn chatou o 

výměře do 18m2 a skleníkem48. Chaty většinou nemají sloužit k bydlení. Zahrádkové osady 

jsou tedy „souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží 

především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při 

zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku.“49

Podle členění základní stavovské organizace Českého zahrádkářského svazu 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 

Svazu. Nejčastěji jsou formálně ukotveny jako občanská sdružení.50 V mnoha jiných zemích 

existují podobné organizace, např. ve Švýcarsku Schweizer Familiengärtnerverband, 

v Rakousku Zentralverband der Kleingärtner nebo ve Finsku Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 

Tyto a dalších 11 národních sdružení zastřešuje Evropská unie zahrádkářů.51

                                                            

46Návrh zahrádkářského zákona, [online]. [cit. 05-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/zahradkarsky_zakon.php

47Osadní řád zahrádkové kolonie ČSZ Řeporyje II v Praze 5, 1981

48MIOVSKÁ: Generel zahrádkových osad v Praze, s. 4, [online]. [cit. 02-06-2014]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/kauzy/Zahradky/generel_09_podklad_1_verze_PS.pdf

49 Osadní řád Českého zahrádkářského svazu, [online]. [cit. 10-06-2014]. Dostupné z: 

http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/osadni_rad.php

50 MIOVSKÁ: Generel zahrádkových osad v Praze, s. 4, [online]. [cit. 02-06-2014]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/kauzy/Zahradky/generel_09_podklad_1_verze_PS.pdf

51 Evropská unie zahrádkářů, [online]. [cit. 10-06-2014]. Dostupné z: http://www.jardins-familiaux.org/
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2.1.2.Český zahrádkářský svaz

ČZS je zastřešující zájmová organizace zahrádkářů v České republice, která vznikla 

jako Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů v roce 1957 na základech „Jednoty 

zahrádkářů“ z roku 1948. Byla zde totiž snaha vytvořit jednotnou celostátní organizaci 

zahrádkářů, která do té doby nevznikla.52 Do roku 1989 měl 

Svaz více než 450 tisíc členů a jeho cílem bylo vypěstovat, co 

nejvíce ovoce a zeleniny, aby se alespoň částečně doplnil 

tehdy velmi špatně zásobený trh. Ve většině měst měl své 

prodejny, vlastní stavby, moštárny, sušárny, palírny i 

povidlárny. Zásoboval své organizace přímo od výrobců 

(hnojiv, osiv, ochranných prostředků). Ovlivňoval výzkum i 

šlechtění plodin. 53  Po roce 1990 bylo některým zahrádkářům 

odebráno právo na užívání půdy, některé objekty a pozemky 

totiž byly navráceny původním majitelům před rokem 1948. 

Některá hospodářská zařízení díky novým pravidlům byla 

během několika let zlikvidována a zanikl systém výkupu přebytků, omezil se systém prodejen 

a skladů.54

Nyní sdružuje téměř 170 tisíc zahrádkářů se společným zájmem o pěstování rostlin v 

2700 základních a 17 specializovaných organizacích.55 Hospodaří na výměře 15 tisíc ha půdy 

a je financován především z členských příspěvků a prodeje časopisu Zahrádkář, částečně pak 

z dotací Ministerstva zemědělství a finančních příspěvků krajů, měst a obcí.56 Ve svých 

stanovách je definován jako dobrovolné, nepolitické, samostatné občanské sdružení zájemců 

o zahrádkářskou činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. a patří tak mezi největší občanská 

sdružení v ČR.

Jeho cílem je hájit zájmy svých členů a vytvářet podmínky pro zahrádkaření. Pro své 

členy a veřejnost koná přednášky, semináře, výstavy, soutěže (např. „Mladý zahrádkář“) a další se 

zaměřením na poznávání přírody, na pěstitelskou činnost, zpracování, konzervaci a dalšího 

zpracování výpěstků. Zajišťuje odborné poradny a právní pomoc svým členům. Zakládá zájmové 

                                                            

52 AMBROŽOVÁ, V., BENDA, J. a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě. Praha: Český zahrádkářský svaz, o. s., 2011, s. 17-19

53 MACHALA, F.: Českému zahrádkářskému svazu je padesát, in NEJEDLO, J.: Rukojeť zahrádkáře 2007. Praha: Český zahrádkářský svaz, 

2006, s. 5-6

54 AMBROŽOVÁ, BENDA a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, s. 62

55 Český zahrádkářský svaz, [online]. [cit. 08-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/index_czs.php. 

56 AMBROŽOVÁ, BENDA a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, s. 135 
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kroužky pro mládež i dospělé osoby.57 Hlavním posláním svazu je podporovat, rozvíjet a 

popularizovat odbornou zahrádkářskou činnost, zakládat zahrádkové osady, uspokojovat a 

hájit zájmy členů svazu, podílet se svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí, 

krajinného vzhledu a vytvářet svým členům podmínky pro aktivní odpočinek. 58 Dále se stará o 

rozvoj zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin, 

včetně jejich zpracování a úpravy.

Koncem roku 1968, kdy bylo období politického uvolnění, se zahrádkářům podařilo 

prosadit vydávání vlastního časopisu Zahrádkář, který vychází pravidelně každý měsíc dodnes a 

je určený pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Tradičně se věnuje pěstování ovoce, zeleniny 

květin i okrasných dřevin, značnou část věnuje ochraně rostlin, zve na výstavy.59 Časopis byl 

v době normalizace natolik oblíben, že se stával nedostatkovým zbožím, protože nebylo ani 

dostatek papíru na jeho tisk.60

ČZS vydával do roku 2013 pro své členy dvakrát až čtyřikrát ročně Věstník, který 

informoval o nově vydaných zákonech, o jednání Republikové rasy, hospodaření Svazu, o 

připravovaných akcích a výstavách. Od ledna 2014 tuto úlohu převzal Zpravodaj.61 Od roku 

2003 vydává Svaz ještě jednou ročně publikaci Rukověť zahrádkáře, která je více orientovaná 

na zahrádkářskou problematiku a je určená všem členům ČZS v rámci členského příspěvku 

bezplatně. Republiková rada zde oslovuje každého člena odbornými a organizačními 

informacemi. V roce 2007 byla k 50. výročí ČZS vydána speciální Rukověť zahrádkáře, ze 

které v této bakalářské práci také čerpám.

Velmi důležitou součástí činnosti ČZS je pořádání zahrádkářských výstav. Zahrádkáři

tak mohou prezentovat výsledky svého snažení veřejnosti. „V 70. a 80. letech se někteří naši 

členové zúčastňovali se svými výpěstky profesionálních výstav v Olomouci a Litoměřicích.“62

Po roce 1989 výstavní činnost upadla, ale v poslední době řada zahrádkových osad obnovuje 

tradici těchto místních výstav. Zahrádkáři tak mají možnost setkat se, vyměnit si zkušenosti a 

pochlubit se. 63

                                                            

57 Stanovy ČZS, [online]. [cit. 09-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/stanovy_czs.php

58 § 1, část I. Stanov ČZS, [online]. [cit. 08-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/predpisy/stanovy_czs_2009.php

59 Český zahrádkářský svaz, [online]. [cit. 08-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/index_czs.php 

60 MACHALA: Českému zahrádkářskému svazu je padesát, s. 5

61 Věstník ČZS, [online]. [cit. 09-06-2014]. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/vestnik.php 

62 AMBROŽOVÁ, BENDA a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, s. 107

63 Tamtéž
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V roce 1999 bylo zřízeno Zahrádkářské muzeum v Hradci Králové pod vedením Ing. 

Otty Macla, který spravuje muzeum i v současnosti. Jsou zde shromážděny listinné i obrazové 

materiály zachycující život Svazu, ale i vznik a vývoj zahrádkářství u nás.64

ČZS se skládá ze základních a specializovaných organizací, které mají svou právní 

subjektivitu. Vnitřní režim a správu zahrádkové osady si upravuje sama organizace ve svém 

osadním řádu, který zavazuje všechny její členy. Ti ho schvalují na členské schůzi svolávané 

alespoň jednou za rok. Každou zahrádkovou osadu (ZO) zastupuje jeden volený funkcionář 

v Územní radě, která slouží jako servisní orgán pro ZO na území jejich působnosti. Nejvyšším 

centrálním orgánem ČZS je Republiková rada, kterou tvoří volení zástupci ze všech územních 

rad.  Ta pak volí ze svého středu předsedu, 3 místopředsedy, 7 členů představenstva, předsedu 

a 5 členů revizní komise. Servisním orgánem celého Svazu je Ústředí, kde je ekonomické a 

odborné oddělení, redakce časopisu Zahrádkář a nakladatelství Květ. Svaz má také více než 

15 specializovaných organizací - pěstitelé lilií, mečíků, kosatců, růží, narcisů, tulipánů a 

drobných cibulovin, chryzantém, pelargonií, kaktusů, skalniček, karafiátů a citrusových 

plodin. Dále je to Hortiklub, Achillea a pěstitelé jahod.65

V období 1996 - 2008 byl ČZS členem Evropské ligy zahrádkářů, který pomáhal 

Svazu při prosazování práv pro zahrádkáře. 66 V České republice totiž oproti jiným evropským 

zemím dosud nebyl přijat zahrádkářský zákon, který by definoval, kdo zahrádkáři jsou, co smí 

a jak se mají chovat.67 Nyní se Svaz zaměřuje spíše na spolupráci se zahrádkáři ze sousedních 

zemí.68

2.1.3.Období tzv. normalizace

Pro lepší pochopení významu zahrádkářství v době normalizace, jsem se zabývala tím, 

co to je doba normalizace, jaké jsou příčiny jejího vzniku, a chtěla jsem zjistit, v jakých 

podmínkách a politických souvislostech se tehdejší společnost nacházela. Vycházela jsem 

především z prácí Milana Otáhala a Petra Prokše.

Únorovým převratem roku 1948 převzala Komunistická strana Československa69 moc 

do svých rukou. Byla to vláda jedné strany, která centrálně řídila stát. Tato doba byla vnímána 

                                                            

64 Tamtéž s. 51-55

65 MACHALA: Českému zahrádkářskému svazu je padesát, s. 6

54 AMBROŽOVÁ, BENDA a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, s. 134

67 MACHALA: Českému zahrádkářskému svazu je padesát, s. 6

54 AMBROŽOVÁ, BENDA a kol.: Zahrádkáři v Čechách a na Moravě, s. 134

69 Dále jen KSČ.
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jako přechod od demokracie k totalitě, připojení k sovětskému bloku, počátek útlaku 

obyvatelstva a následné emigrační vlny a příčina ekonomického úpadku. „Nemálo lidí si totiž 

pamatovalo první republiku, která byla jednou z nejdemokratičtějších a nejvyspělejších zemí 

světa. Přitom srovnávali, jak s tímto dědictvím naložila KSČ.“70 Prokš říká, že tento model 

totalitního režimu vycházel z mimoevropských tradic, kde převažovala silná státní moc, které 

podléhal každý člověk bezvýhradně. Jejich život bedlivě sledoval, aby nepřekročili stanovené 

meze.71

Normalizace představuje pouze samostatnou etapu ve vývoji komunistického systému 

v Československu po „pražském jaru“ v roce 1968.72 „Pojem normalizace zavedli komunisté, 

ale vztahovali jej především na počátky tohoto období, pro něž přední disident Milan Šimečka 

razil pojem „obnovení pořádku.“73 Tato doba ale bezprostředně ovlivnila osud ČSSR na příští 

dvě desetiletí.“74 Historici po roce 1989 termín převzali a používají jej obvykle pro celé 

období od roku 1968, kdy začala vojenská okupace Československa, po rok 1989, kdy 

proběhla tzv. sametová revoluce. Celá tato etapa ale neprobíhala stejně a její druhou fázi 

bychom měli označovat jako „reálný socialismus75.“76 V této práci proto pracuji s normalizací 

jako s dobou, která započala „pražským jarem“ a skončila roku 1989.

Pražskému jaru, které se odehrávalo v roce 1968, předcházela ekonomická krize. 

„Třetí pětiletý plán poloviny 60. let předpokládající rychlý a mohutný rozvoj při direktivně 

byrokratickém řízení a využívání extenzivních zdrojů byl naprosto nerealistický. Úkoly plánu 

nebyly dosažitelné.“77 Navíc klesl domácí důchod. Zdroje růstu se vyčerpávaly a byrokratické 

metody byly nevyhovující. Občané vyjadřovali svou nechuť k panujícímu režimu a počet 

vzdorujících lidí rostl i z řad komunistické strany. Obvyklé zásahy vlády se míjely účinkem. 

Navíc, A. Novotný, který byl pod tlakem politických protivníků, odmítl podporu Moskvy 

výměnou za rozmístění sovětských vojsk na našem území, aby vyvážili vojenskou přítomnost 

Američanů v Německu. Nakonec složil funkci prvního tajemníka a místo něj byl zvolen A. 

Dubček, ke kterému se upínaly naděje na demokratické reformy.78 Prokš dále říká, že do 

                                                            

70 PROKŠ, P.: Konec jednoho experimentu. Krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989. Jinočany: H&H, 1993, s. 4

71 Tamtéž s. 5

72 Dále jen ČSSR. 

73 OTÁHAL, M.: Normalizace 1969 - 1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 6

74 PROKŠ: Konec jednoho experimentu, s. 42

75 Tímto termínem se odlišuje existující praxe socialismu od ideálního socialismu teoretiků.  

76 OTÁHAL: Normalizace 1969 - 1989, s. 6

77  PROKŠ: Konec jednoho experimentu., s. 8

78 Tamtéž s. 10-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Strany začali přicházet příslušníci mladší generace s patřičným vzděláním, kteří se dovedli 

kriticky podívat na dosavadní vývoj a spojili se s odborníky z vysokých škol a vědeckých 

ústavů, s mnohými novináři i umělci a vytvořili základ reformního křídla komunistů.79 Podle 

Otáhala proto teoretičtí ekonomové pracovali na reformě a doporučovali zavedení nového 

systému využívajícího tržních vztahů a zvyšující samostatnost podniků. I přestože KSČ 

schválila tyto pro ni oslabující návrhy, byla potřeba i změna politického systému -

demokratizace KSČ. Toto pojetí ale nepřipouštělo politický pluralismus.80

Bylo to tedy období politického uvolnění, které mělo přinést větší míru demokracie, 

samostatnosti, sociální diferenciace a svobody bez politicko-policejního útlaku - mělo jít o 

tzv. socialismus s lidskou tváří81, domácím podmínkám přizpůsobený sovětský model 

totalitního režimu.82 „Reformisté se domnívali, že jednají v souladu se sovětskou linií.“83 Lidé 

reformy vítali. Zároveň začaly vznikat kluby (Klub 231 a KAN), které byly pro rehabilitaci 

politických vězňů nebo požadovaly obnovení demokracie podle západního vzoru. To ale 

konzervativci KSČ brali jako „kontrarevoluci“ proti socialismu84 a obviňovali z toho 

reformisty, což také poslali ve své zprávě Moskvě spolu s prohlášením „Dva tisíce slov“ od 

Ludvíka Vaculíka, který vybízel k urychlení demokratických reforem.85

V červenci 1968 se ve Varšavě sešli představitelé Sovětského svazu, Bulharska, 

Maďarska, NDR a Polska, aby posoudili vývoj v ČSSR a shodli se na tom, že tam nastupuje 

kontrarevoluce, že ohrožují zájmy celé socialistické soustavy a chtěli, aby KSČ zastavila 

činnost všech protisocialistických sil, dostala pod kontrolu sdělovací prostředky a dodržovala 

zásady marxismu-leninismu. KSČ ale odmítlo řešit potíže mocenskými prostředky. Snažili se 

s Moskvou domluvit. Ta ale nepřipustila, aby její panství bylo ohroženo a chystala se 

k vojenskému zásahu. Čekala jen na to, až bude mít diplomatické zastřešení. V noci z 20. na 

21. srpna tak vstoupila vojska Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu na 

území ČSSR a rychle obsadila celou zemi. Cílem bylo zastavit případné reformy, názorovou 

pluralitu a otevřené diskuze, a zabránit tak i tomu, aby se myšlenky nedostaly do jiných zemí 

                                                            

79 Tamtéž s. 5

80 OTÁHAL, M.: Česká společnost na počátku tzv. normalizace, s. 14, in: TŮMA, O., VILÍNEK, T.: Pět studií k dějinám české společnosti 

po roce 1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2008

81 PROKŠ: Konec jednoho experimentu, s. 13

82 Tamtéž s. 43 

83 Tamtéž s. 6

84 Představovaný pouze stalinským totalitním systémem. 

85 PROKŠ: Konec jednoho experimentu, s. 17-18
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Sovětského svazu. Zároveň Moskva využila okupaci jako příležitost k tomu, aby posunuly 

sovětskou armádu dále na Západ.86

Sdělovací prostředky okamžitě rozšířily zprávu o tom, že Československo je 

okupováno cizími vojsky. Drtivá většina občanů se postavila proti nim - stávkovali a 

demonstrovali proti okupaci. „Odstraňovali, přemalovávali či jinam nasměrovali dopravní 

ukazatele, aby zmátli projíždějící kolony uchvatitelů.“87 Prokš tvrdí, že okupace byla 

odsouzena vládou i Národním shromážděním. Moskvě nezbývalo než ČSSR vyhrožovat 

ozbrojeným násilím. Aby se občanům nic nestalo, podepsala československá delegace tzv. 

moskevský protokol, ve kterém se zavázala, že se zbaví osob oslabující vedoucí úlohu KSČ, 

zastaví činnost „protisocialistických“ organizací, podřídí si sdělovací prostředky, provede 

kádrové změny a zajistí, aby se okupací nezabývala OSN. Vojska potom odejdou, až nebude 

socialismus v ohrožení.88

Podle M. Otáhala nebylo cílem normalizace hledat pozitivní východiska, nýbrž 

odstranit všechno, co předcházející obrodný proces přinesl.89 Za hlavní nebezpečí ve Straně se 

považovaly demokratické a reformistické názory a tak byli reformisté pomalu vytlačováni na 

okraj politického dění.90 M. Otáhal dále tvrdí, že vrcholem bylo nahrazení A. Dubčeka ve

funkci generálního tajemníka ústředního výboru KSČ91 G. Husákem. Byla nutná stabilizace 

země a tak byly na květnovém zasedání ÚV KSČ v roce 1969 zformulovány zásady tzv. 

normalizační politiky.92 Úkolem bylo plně ovládnout KSČ normalizátory, obnovit vedoucí 

úlohu Strany ve státě a společnosti, zastavit ekonomické reformy a obnovit direktivně 

byrokratické metody řízení ekonomiky z jednoho politického centra, obnovení silných 

státních orgánů jako mocenského nástroje KSČ a podřízení ČSSR Sovětskému svazu.93 Strana 

se měla přeměnit v nástroj Moskvy. Prostřednictvím tzv. kádrových opatření měly být 

odstraněny všechny reformistické síly ze všech důležitých pozic Strany, kam byli následně 

dosazeni lidé ochotní plnit sovětské záměry. To samé se stalo většině společenským, 

studentským a uměleckým organizacím. Husák podtrh důležitost kádrové politiky: 

„Mimoriadný význam v tomto období má kádrová politika. Akých ľudí postaví strana na 
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zodpovedná miesta v celej oblasti nášho života, tak sa bude uskutečňovať i naša stranická 

politika. Máme sa v práci opierať o politicky vyspelých a pevných, odborne schopných ľudí -

pevných charakterov, aby zvládli prácu a vedeli si získat vážnosť a úctu vo svojom okolí.“ 94

Strana takto obnovila její byrokraticko-centralistický a marxisticko-leninský charakter a její 

„vedoucí úlohu“ ve společnosti. K ovládnutí KSČ a odstranění reformistů a aktérů obrodného 

procesu posloužily tzv. prověrky. 95  

Prověrky byly schválené lednu roku 1970. Bylo ustanoveno na 70 tisíc komisí, kde 

měli hlavní slovo konzervativci.96 Podle Otáhala postihly prověrky nejen funkcionáře, ale 

všechny, kdo aktivně podporovali obrodný proces a nesouhlasili s okupací. Byli to reformisté, 

vedení společenských organizací, studenti, odbory i umělecká a vědecká inteligence.97 Čistky 

se dotkly všech vrstev obyvatelstva, nejvíce inteligence, nejméně členů zemědělských 

družstev. Z KSČ byla vyloučena více než třetina členů.98 Nemanuálně pracující často museli 

své zaměstnání opustit a přijmout jiné méně kvalifikované, a pokud se přizpůsobili, mohli si 

v klidu dál žít. Těm, co byly potencionální opozicí, a odmítli se přizpůsobit, byla odepřena 

některá práva. Kromě toho, že nemohli vykonávat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci,

měli často omezené platy, jejich děti nemohli studovat na středních a vysokých školách nebo 

jim bylo zakázáno vycestovat do zahraničí. Ti, kdo zaplňovali jejich místa, byli často 

nekvalifikovaní, nezkušení a mladí lidé. Na druhé straně vznikla vrstva privilegovaných, která 

měla v rukou veškerou moc a měla výhody, které neměli ostatní občané. Bylo to většinou 

právě vedení KSČ. 99 Prokš říká, že politicky spolehliví byli pak především ti, kdo prošli 

čistkami a byli členy KSČ, proto mnozí vstupovali do Strany s očekáváním osobního 

prospěchu.100 Následkem této politiky se také stalo, že během let 1968-1969 odešlo z českých 

zemí více než 100 tisíc občanů. V dalších letech počet emigrantů značně klesl, ale důvody 

byly spíše ekonomické.101

Důležitým prostředkem KSČ po porážce obrodného procesu byla represe, jíž 

rozumíme použití organizovaného násilí ze strany státní moci. „Nástrojem represe se stala 

Státní bezpečnost, jejímž základním úkolem bylo informativně zvládnout, paralyzovat a zahnat 
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do politického ghetta tu část obyvatelstva, která nesouhlasila s novými poměry, izolovat 

Československo od evropského a světového prostředí a zabránit tak tzv. ideové diverzi.“ 102

Otáhala dále říká, že systém zastrašování občanů vycházel z psychologické zkušenosti, kdy 

většina občanů je ve své činnosti kontrolována obavou, že má co ztratit (existenční podmínky, 

ohrožení příbuzných a „jiné výhody“). Práva, která jsou v moderních společnostech 

samozřejmostí, zde mohly být neloajálním jednotlivcům odňaty.103 Důležitou roli sehrály i 

masové sdělovací prostředky, které KSČ využívala k propagandě. Byla zavedena cenzura a na 

klíčová místa byli opět dosazeni lidmi prospěšnými Straně. Po zlomení odporu obyvatelstva a 

likvidace opozice v roce 1972 bylo hlavním cílem zabránit opakování obrodného procesu 

v jakékoliv formě. 104

M. Otáhal tvrdí, že když po dvou letech Strana usoudila, že je ideově, politicky i 

organizačně sjednocená a akceschopná, měl skončit vztah mezi mocí a občany založený na 

represi, a vzniknout nový, založený na tzv. společenské smlouvě, podle níž zajistila vládnoucí 

garnitura občanům jistou životní úroveň a sociální jistoty a žádala od nich, aby se vzdali 

účasti na řízení věcí veřejných a realizovali se v soukromé sféře.105 Podle Prokše byla tato 

smlouva ještě o tom, že lidé strpí výrazné omezení své osobní svobody, občanských a 

lidských práv a nebudou otevřeně kritizovat totalitní režim.106 I když většina lidí tehdejší 

obrodný proces podporovala, pod tímto tlakem sami rezignovali na účast na veřejném životě, 

vzdávali se demokratických vymožeností a svobod, přizpůsobili se životu v „reálném 

socialismu.“107 I Prokš dodává, že se většina lidí „(…) smířila s daným stavem a formálně 

plnila, co od nich totalitní režim na pracovištích a společenském životě vyžadoval. Ale ve 

skrytu duše jím pohrdala.“108

I v ekonomice se KSČ snažilo zbavit nového modelu socialistického tržního 

hospodářství. Socialistická ekonomika měla fungovat na základě společného vlastnictví 

výrobních prostředků, protože jedině tak by existovali objektivní předpoklady pro centrálně a 

racionálně plánovaný hospodářský vývoj. Konečným cílem pak mělo být uspokojování potřeb 

lidí. 109 Podle Jareše a Spurného po odeznění studentských a dalších emancipačních bouří byly 
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velké sny o lepší společnosti do velké míry pohřbeny a lidé se opravdu přeorientovali na 

konzum a uspokojování individuálních potřeb.110

Tato centrálně řízená ekonomika ale nefungovala. Odborníci, jak již výše popisuji, 

byli vyměněni za pracovníky méně kvalifikované, loajální režimu, což nemohlo zajistit 

hospodářský růst.111 Lidé obávali politické i hospodářské budoucnosti, růstu cen, měnových 

opatření a snižování životní úrovně, proto požadovali zvýšení mezd.112 „Mzdový vývoj vedl 

k nivelizaci113 a ovlivnil produktivitu práce.“114 Jareš a Spurný říkají, že se zhoršila pracovní 

morálka, což mělo za následek „zmetkovitost“, rozkrádání majetku, ale i opilost na pracovišti. 

Znamenalo to, že se lidé neztotožnili s normalizací a místo osobních obětí pro ekonomický 

vývoj se začali starat o uspokojování svých materiálních zájmů a potřeb.115 Před politikou tak 

dávali přednost odpočinku a zábavě. 

Jedním z rysů normalizace byla i tzv. nedostatková ekonomika, která ovlivnila jak 

sociální postavení společenských vrstev, tak vztahy mezi lidmi. 116 Podle Miroslava Vaňka 

vedl nedostatek některých druhů zboží ke klientelismu a korupci. Někdo musel dokonce 

podplácet, aby dostal potřebné zboží. Přesto se to považovalo za samozřejmou věc. Jiní, aby 

předešli nedostatku některých produktů, se stali samozásobiteli a své volno věnovali zahradě 

či hospodářství, aby si zajistili ovoce a zeleninu, ale i vajíčka a maso. Režim tento únik do 

soukromí podporoval, protože práce na zahradě ubrala lidem čas na veřejné záležitosti.117

K překonání těchto obtíží měly přispět cenové úpravy, kontrola příjmů obyvatelstva a 

zvýšení dovozu. Spotřební zboží měly vyrábět i ty podniky, které to neměly tradičně ve 

výrobním programu. KSČ chtělo, aby platy rostly pomaleji než produktivita práce, proto 

došlo k zmrazení cen. Aby zmírnili dopady nepříznivého vývoje na ty vrstvy, které to nejvíce 

pociťovaly, byly zvýšeny nízké důchody jednotlivcům i dvojicím, zaveden mateřský 

příspěvek zaměstnaným matkám a další opatření ve prospěch rodin a mladých manželství a 

zlepšení populační situace.118 Všechna tato opatření, která se bezesporu obyvatel dotkla, 

nenarazila na otevřený odpor, protože růst životní úrovně se jen zpomalil, nikoliv zastavil, a 
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mezi lidmi panoval strach z možného postihu při jakémkoliv nesouhlasu. Nedonutili je ale 

k větší aktivitě, protože nebyli zainteresováni na budování normalizačního režimu.119 Podle 

Prokše se „převážná většina obyvatel o politiku nezajímala, neboť se domnívala, že stejně nic 

nezmůže, přednostně se starala o osobní a rodinné zájmy a nechtěla se vystavovat riziku 

případné ztráty zaměstnání či trestního postihu a vězení.“120

Přesto se i v těchto podmínkách začala vytvářet opozice z bývalých podnikatelů, 

soukromě hospodařících rolníků, křesťanů, stoupenců první republiky, bývalých komunistů a 

dalších. Emigranti v zahraničí vysílali zahraniční rozhlas, rozvíjeli publicistickou, kulturní i 

vědeckou činnost a upozorňovali na poměry v Československu. U nás se odpůrci režimu 

snažili věnovat převážně nepoliticky vypadajícím činnostem. Byly vydávány různé studie, 

pojednání a knihy v samizdatech. Byly pořádány zakázané přednášky a divadelní představení 

pro vybraný okruh diváků. Byl udržován kontakt s emigrací. Rockoví hudebníci oslovovali 

mládež. V roce 1976 dal režim odsoudit členy dvou rockových skupin, načež se opozice 

ozvala protestním listem, který podepsal i J. Seifert nebo Václav Havel či Ivan Klíma. 

Nelíbilo se jim, že jsou pronásledovaní umělci za to, že se lišili od režimu schválené 

kultury.121

Prokš dále říká, že dalším podnětem pro činnost opozice byla Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kde USA, SSSR, Kanada a 32 evropských států podepsalo 

Závěrečný akt o mírovém soužití a vývoji zemí k demokratickým principům a občanským a 

lidským právům. Bylo to ovšem jen formální gesto. Opozice se na to odvážila politického 

kroku a zveřejnila prohlášení „Charta 77“ z 1. ledna 1977, aby ČSSR plnila mezinárodní 

závazky o občanských a lidských právech. Jelikož ale neporušili platné zákony, nemohli být 

postaveni před soud. Byli však neustále vyslýcháni a režim proti nim rozpoutal v médiích 

kampaň. Donutil také několik stovek umělců podepsat text "Za nové tvůrčí činy ve jménu 

socialismu a míru", který byl krátce nazýván „Anticharta“. Chartisté dále založili v roce 1978 

„Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných“ (VONS). Existovaly ale i jiné občanské 

protirežimní aktivity jako např. Jazzová sekce, Společnost přátel USA, ale i věřící a další. 

Předpokládanou společenskou oporu režimu měla tvořit nemalá část obyvatel, která zatím 

setrvávala v pasivitě, znechucená politikou a kupícími se problémy.122
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ČSSR se potýkalo s mnoha vnitřními tlaky - soupeření různých proudů KSČ, 

ekonomické problémy a hrozba sociálních nepokojů, rostoucí aktivita opozice, odklon 

obyvatel od režimu - to nejdřív vedlo k ekonomické reformě a mírnému uvolnění cenzury. 

V roce 1988 a 1989, kdy byla řada významných výročí, se do hry zapojili i občané a začali 

protestovat proti totalitnímu režimu. Do jejich čela se postavila Charta 77. Většinou ale proti 

manifestům tvrdě zasáhly oddíly bezpečnosti.123 17. listopadu 1989 se v Praze na Albertově 

konalo povolené shromáždění k 50. výročí útoku německých fašistů na české vysokoškoláky. 

Následující průvod probíhal poklidně, přesto je napadli příslušníci bezpečnosti. Trpělivost lidí 

přetekla a požadovali odstoupení představitelů totalitního režimu a návrat demokracie. Počet 

demonstrantů se zvyšoval. K protestům se připojili i někteří členové KSČ. KSČ nebyla 

schopna řešit tuto situaci a tak se normalizační režim po dvaceti letech rozpadl.124

Bohužel atmosféra normalizace vedla k tomu, že ve společenských vědách zpravidla 

chyběl výzkum soudobého života.125 Podle Zdeňka Konopáska byla česká sociologie během 

komunistického režimu zdevastována podstatně hlouběji, než tomu bylo třeba v Polsku či 

Maďarsku. Jediné, co se mohlo v rámci sociologie rozvíjet, byl výzkum založený na 

rafinované statistice, který režimu nevadil, protože výsledkům jen málokdo rozuměl.126 „A po 

roce 1990 stanuli v centru pozornosti protagonisté minulého režimu a jako jejich protipól 

disidenti.“127 Tudíž mezi připomínáním politických aspektů normalizace a vzpomínáním na 

tehdejší každodenní život stále vězí propast. Historici, média a politici se soustředí na formy 

útlaku, jeho vykonavatele a jeho oběti a běžní lidé vzpomínají na ponižující kompromisy a 

složité shánění nedostatkového zboží, kdy ale zároveň měli sociální jistoty a dost volného 

času na rodinu a přátele.128

2.2. Historie zahrádkových osad

Historie cíleného pěstování rostlin a zahrad sahají hluboko do minulosti. Zahrádkové 

osady se však v Evropě začaly objevovat během industrializace v 19. století, kdy venkovské

obyvatelstvo začalo migrovat do měst, zejména do městských výrobních periferií.129 Změnil 

se totiž způsob získávání obživy. Typickým znakem průmyslových společností je, že většina 
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obyvatelstva již nepracuje v zemědělství, ale v továrnách nebo na úřadech. Ve městech se 

totiž neustále vytvářejí pracovní místa a vznikají nové příležitosti. Zároveň se společenský 

život jedince stává neosobnějším a anonymnějším nežli dříve.130 „Již dávno před světovou 

válkou, upozorňováno bylo ve všech průmyslových státech na rostoucí nebezpečí, které ve 

velkoměstech nabývalo hrůzného příznaku, čím více se města zalidňovala, resp. přeplňovala, 

tím více se zdravotní poměry horšily.“131 Industrializace s sebou nesla tedy i četné problémy 

jako masové přistěhovalectví z venkova, nezdravé životní podmínky, ztráta identity a hodnot 

venkovského života.132

Osady pak vznikaly zejména v časech sociální a ekonomické krize, a proto se v nich 

praktikuje především samozásobitelství ovocem a zeleninou133, popř. i drobným chovným 

zvířectvem. „Přidělování zahrádek řešilo některé problémy, jež masivní rozvoj měst působil. 

Mimo jiné si sociálně slabé rodiny zpestřily jídelníček a zlepšily zdraví.“134 Význam pěstování 

na zahrádkách se ve většině níže uvedených případů zvýšil během první i druhé světové 

války, kdy se zahrádky staly alespoň doplňujícím zdrojem potravin. Po válkách se pak počet 

zahrádek opět zmenšoval.135 K zahrádkaření jistě také přispěla osmihodinová pracovní doba, 

která se v Evropě postupně šířila po první světové válce, což umožnilo, aby se pracující lid 

zotavil na zdravém vzduchu.136 V druhé polovině 20. století pak ztrácí zahrádkaření ve většině 

zemí na síle a často ustupují rozvoji měst a nové zástavbě. Odlišným vývojem prošlo 

zahrádkaření ve státech jižní Evropy „(…) kde byl jeho vývoj posunut o několik desetiletí, 

pravděpodobně v důsledku pozdějšího nástupu industrializace.“137
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2.2.1.Stručná historie zahrádkových osad v Evropě

Zahrádkové osady začaly postupně vznikat po celé Evropě. Mají silnou tradici 

v Německu, Dánsku, Velké Británii, Nizozemsku, Francii, Švédsku i v Rakousku.138 Trochu 

se ale liší důvody, proč se v těchto zemích začaly osady zakládat.139

V Německu vznikla první zahrádková osada v roce 1820 ve městě Kiel, kdy město 

pronajalo část svých pozemků pro pěstování ovoce a zeleniny dělníkům, řemeslníkům a 

úředníkům. Byly to tzv. zahrádky pro chudé. Hlavním představitelem zahrádkářství byl 

v Německu lékař M. D. Shreber, který ve svých spisech doporučoval zahrádky pro děti, které 

se tak můžou dostat na čerstvý vzduch a mohou se tělesně i duševně rozvíjet.140Na základě 

jeho plánů se pak od roku 1864 začaly stavět zahrádkové osady tzv. Schreberovy zahrádky, a 

dále pak byla založena dětská hřiště, která měla v jejich okolí zahrady, kde si děti měly 

pěstovat ovoce a zeleninu. Občasné nepříznivé počasí donutilo rodiny, aby si postavily malé 

přístřešky. Zahrádky tak byly už velmi podobné těm dnešním. V roce 1900 vyšel první 

časopis „Ackerbürger“, který hájil zájmy zahrádkářů. O rok později vznikl v Berlíně 

zahrádkářský svaz Bund sämtlicher Pflanzervereine Berlins und Umgebung. V roce 1920 čítal 

tento svaz již okolo 727 osad s 50 500 členy.141

Ve Velké Británii se v 18. a 19. století začalo s ohrazováním půdy a venkovští 

obyvatelé ztratili volný přístup k pozemkům. Ti se pak stali závislí na pracovním trhu. 

Pozemky pro zahrádky dělníkům poskytovala šlechta, charitativní organizace nebo je 

budovali dokonce sami bohatí továrníci (např. Cadbury nebo Lewer).  Omezili tím protesty a 

povstání a zároveň se tyto zahrádky staly pro dělníky důležitým zdrojem příjmů. Dělníci byli 

připoutání k půdě i továrně a neměli čas se zabývat politikou. Když města začala expandovat, 

stali se zahrádky pro chudé obyvatelé příliš drahé. Místo nich si majetnější obyvatelé 

pořizovali okrasné zahrady.142 Anglie se snažila mírnit zdravotní problémy také tak, že začala 

podporovat a propagovat tzv. zahradní města - nová města v zeleni zahrad a sadů. O nich a 

jejich významu do budoucna napsal roku 1898 stenograf E. Howard.  Stará města a čtvrti tak 

byla asanována, a na vzdáleném obvodu se zakládala města nová podle Howardova plánu 

společně s továrnami, obchody a dalšími hospodářskými budovami (např. město Letchworth
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nebo Bourneville).143 Vznikaly také zahradní kolonie s rodinnými domky - ozdobné zahrádky 

před domky a za nimi pak užitkové zahrady pro pěstování zeleniny a ovoce. Často byly

obehnané rozsáhlými sady. Nebyly ale na prodej, nýbrž se pronajímaly na 99 (pozemky 

k obdělání) - 999 let (pozemky na stavby).144 V roce 1901 vznikla v Británii národní 

zahrádkářská společnost National Society of Allotment and Leisure Gardens. O sedm let 

později byl vydán zákon podporující zřizování zahrádek ve městech. Vrchol zahrádkářství 

pak nastal během obou světových válek, kdy bylo nedostatečné zásobování potravinami. Po 

válce narychlo založené zahrádky většinou opět zmizely.145

Ve Francii vedla industrializace také k migraci obyvatel do měst, kde postupně klesala 

úroveň hygieny a stravy. To vedlo k nárůstu úmrtnosti. Vláda proto mimo jiné navrhla 

zakládání parků, zahrad a zahrádkových osad pro chudé. Z podobných důvodů vznikaly první 

zahrádkové osady i v Nizozemí.146 V roce 1837 začala katolická charita Conférences de Saint 

Vincent de Paul přidělovat zahrádky chudým, aby jim pomohla s jejich vlastní obživou. V 

říjnu 1896 založil opat a křesťanský demokrat Jules Lemire francouzský zahrádkářský svaz 

Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer. 147 V roce 1907 bylo ve Francii již 232 osad s 

10 270 zahrádkami.148

V Dánsku byl v roce 1826 vydán královský výnos, kterým bylo městským úřadům 

nařízeno zakládat zahrádky, aby nemajetní obyvatelé měst měli možnost malého vedlejšího 

příjmu, aby se zmenšila návštěva hostinců a zároveň zvýšila produkce ovoce.149 V roce 1908 

vznikla federace zahrádkových osad v Kodani a v roce 1916 pak národní federace pro celé 

Dánsko. Zahrádky v Kodani byly už na počátku 20. století spíše okrasné a jen z malé části se 

věnovaly pěstování zeleniny. Ovšem za válek se zahrádky staly opět zásobárnami potravin.150

Ve Švédsku se zahrádkové osady objevily také společně s industrializací, přičemž 

jejím problémům čelil zejména Stockholm, který zřizoval zahrádky především z důvodu 
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zvýšení životní úrovně dělnického obyvatelstva. V roce 1921 chtělo město Stockholm většinu

zahrádkových osad zrušit, aby uvolnilo prostor modernizaci a výstavbě. Zahrádkáři reagovali 

tak, že vytvořili celostátní síť zahrádkářských spolků a zapojili se i do politiky. Založili 

jednotnou organizaci pod názvem Svenska koloniträdg rdsförbundet, která od té doby 

zaštiťuje jednotlivé zahrádkářské spolky.151

V Rakousku založil v roce 1903 první zahrádkovou osadu vídeňský přírodoléčebný 

spolek v čele s A. Bronoldem poblíž Purkersdorfu. Protože tam bylo dobré železniční spojení, 

obsadili osadu převážně občané Vídně, kteří tam trávili svůj veškerý volný čas. Do roku 1914, 

kdy začaly stoupat ceny potravin i jiných produktů, se o zahrádkové osady nikdo moc 

nezajímal. Od roku 1915, kdy byl nedostatek brambor, však počet zahrádkářů začal stoupat a 

Vídeň dokonce zahájila propagační akci. Začaly vznikat ale pouze tzv. Kriegsgemüsegärten -

válečné zeleninové zahrádky, které byly spíše nouzové a neplnily ozdravovací a estetickou 

úlohu. V roce 1916 zde bylo 3 tisíce Shreberových zahrádek a 2800 nouzových, které ale 

časem začaly být i okrasné. Vídeňští zahrádkáři se ale věnovali i chovu drobného zvířectva.

Téhož roku byl založen Ústřední svaz zahrádkářů, domkařů a chovatelů drobných zvířat -

Zentralverband der Kleingärtner.152 V roce 1917 byla zbudována zahrádková osada dokonce 

na bývalém vojenském cvičišti a povel k tomu dalo velitelství automobilové a dělostřelecké 

školy ve Vídni, protože zásobování vojska bylo velmi nedostatečné. V Rakousku byly 

samozřejmě i jiné kolonie, ale je dobré zmínit, že se kolikrát zakládaly na ne příliš vhodné a 

úrodné půdě - kamenitá půda, silná vrstva štěrku, kopcovitý terén nebo bývalé smetiště. 

Pletánek v roce 1922 dále říká, že je ve Vídni každý rok pořádána zahrádkářská výstava, plně 

sponzorovaná městem. V roce 1921 se na výsledky 3 tisíc zahrádkářů přišlo podívat přes 80 

tisíc návštěvníků.153

„Obliba i praktický účel zahrádek vedly k postupné institucionalizaci zahrádkářského 

hnutí, která dosáhla svého vrcholu v meziválečném období. Nejen že se zahrádkáři a 

zahrádkové osady sdružovaly do celoměstských a následně celostátních sdružení, ale (…)“154

V roce 1926 byla v Lucembursku založena Evropská unie zahrádkářů155 – Office International 

du Coin de Terre et des Jardins Familiaux. Zakládajícími státy EUZ byly Rakousko, 

                                                            

151 GIBAS, NOVÁK a kol.: Zahrádkové osady, s. 31-32

152 Evropská unie zahrádkářů. [online]. [cit. 18-06-2014]. Dostupné z: http://www.jardins-familiaux.org/www.jardins-familiaux.org 

153  PLETÁNEK, J. Zahrádkové kolonie v cizině a u nás. Praha: Ústřední svaz spolků pro zakládání a udržování zahrádkových kolonií v Čsl. 

republice, 1922, s. 16-22

154 Tamtéž str. 32 

155 Dále jen EUZ - také se používá název Evropská liga zahrádkářů



29

Lucembursko a Švýcarsko. Dále zde najdeme Německo, Belgii, Francii, Velkou Británii,

Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Polsko, a Slovensko. V současnosti sdružuje 

více než 3 miliony zahrádkářů. 156 Unie pomáhá jednotlivým svazům skloubit společné 

vývojové cíle v rozvíjení a ochraně zahrádkových osad s postupy jejich zemí.157 V roce 2011 

se zástupci Unie shodli na tom, že zásadní úlohou zahrádek je poskytnout možnost rekreace a 

zdravých výpěstků lidem bez jiného přístupu k půdě. Zahrádky slouží v mnoha ohledech celé 

společnosti - jsou např. součástí zeleně ve městech, pomáhá imigrantů v integraci nebo 

přinášejí různé aktivity pro děti. Navíc skýtají útočiště mnoha rostlinným i živočišným 

druhům.158

V některých zemích jsou zahrádkové osady chráněny zákonem. Např. ve Francii 

vznikl zákon na ochranu před urbanizací v 70. letech 20. století. V Německu platí od roku 

1983 zahrádkářský zákon, podle nějž se musí dbát i na ochranu přírody a krajiny. Nebo 

v Dánsku platí od roku 2001 zákon, který zajišťuje zahrádkovým osadám důležitou úlohu 

v oblasti rekreace a trávení volného času populace. Naopak v jižních oblastech Evropy nemají 

žádná opatření, často jsou i ilegální. Španělsko je jediný evropský stát, kde téměř nejsou 

zahrádkové osady institucializované, ani společensky uznávané. „V posledních desetiletích 

v Evropě ale znovu roste zájem o zahrádkaření, protože se lidé začínají zajímat o zdravé 

potraviny, životní prostředí a o kontakt s přírodou, které ve velkoměstském životě 

ubývá.“159Často se, především v hlavních městech, o jednu volnou zahrádku uchází mnoho 

lidí. Města si tak začínají uvědomovat, že i zahrádky mohou zastávat významnou funkci 

v městském životě.160

2.2.2.Počátky zahrádkových osad na našem území

Zahrádkové osady se na našem území začaly objevovat již na konci 19. století. Stejně 

jako jinde v Evropě to souviselo s rozvojem měst a průmyslu a sociálními rozdíly mezi 

městem a venkovem. Města na přelomu století ale nenabízela dostatek bydlení a mnoho lidí 

žilo pouze v jedno nebo dvoupokojových bytech. Prostředí činžových bytů bylo nehygienické.

Proto pomalu začaly vznikat zahradní města pro bohaté (např. Zahradní město v Praze), 
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zahrádkové osady pro chudší a nouzové kolonie pro nejchudší (např. Pod Bohdalcem nebo Na 

Slatinách).161 Zakládání osad ale nebyly zpočátku vůbec jednoduché.

První osady se začaly zakládat pravděpodobně v Praze, kde v 90. letech 19. století 

zapůjčil továrník Ringhoffer dělníkům pozemky.162 V této době už také vznikaly různé 

spolky, které nebyly nijak centrálně řízeny. Některé z nich byly sice zakládány 

profesionálními zahradníky, ovocnáři a vinaři a nahrazovaly bývalé cechovní organizace, jiné 

byly tzv. okrašlovací spolky163, ale svou činností ovlivnily vznik skutečně zájmových, 

neprofesionálních spolků, jako byl např. „Svaz zahrádkářů a přátel přírody v Brně“, „Spolek 

zahrádkářů Praizler“ v Příboře, nebo „Spolky přátel přírody“, můžeme je považovat za 

předchůdce dnešních zahrádkářských organizací.164 Kolem roku 1907 byla založena zřejmě 

první osada podle německého vzoru, tzv. Shreberovy zahrádky, v Brně v Černých Polích 

zvaná „Šrebráky“. Zakládání těchto zahrádek propagoval od roku 1908 Okrašlovací svaz, 

který v Praze roku 1909 založil pro zahradničení dětí zahrádky „Čechova květnice“.165 I

během válečných a poválečných let u nás byly zakládány podle tohoto vzoru.166 Ve 20. letech 

se u nás začaly také budovat i zahrádkové osady podle návrhu Angličana Howarda.167

Vyzdvihován byl ale spíše hospodářský význam zahrádek, konkrétněji možnost 

samozásobitelství, způsob, jak přežít potravinovou krizi i nezaměstnanost. Po sociální stránce 

splňovaly osady i funkce výchovné, ozdravné, relaxační, estetické a společenské. Kromě 

dobové literatury, která mluví o „klábosení se sousedy“, opakuje často hesla typu „návrat 

k přírodě“, „touha po venkově“ 168, nebyla sociální funkce doceňována.

Jak v roce 1922 napsal J. Pletánek ve své knize Zahrádkové kolonie v cizině i u nás,

myšlenky na zakládání zahrádkových osad na obvodu měst se zde příliš neuchytily, i přestože 

by se tak mohlo pomoci všem, kteří bydlí v malých nezdravých bytech činžovních domů. 

Podle Pletánka nebyl mnohým činitelům sociální ani hospodářský význam zahrádkových osad 

dosud znám. „Mohlo by se snad také po letech říci, že zahrádkářské hnutí v cizině kráčelo již 

dávno kroky mílovými, kdežto u nás - mnohem později, zůstalo v malém vývoji, a že příčina 
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malého rozmachu našich zahrádkových kolonií vězela snad v malé hybnosti samých 

propagátorů.“169 Příznivci však neztráceli naději, že se jim podaří opatřit nemajetnému lidu 

trpícímu špatným bydlením aspoň malý kousek půdy porostlý zelení.170 Lid byl ale kolikrát 

sám donucen využít ladem ležící pozemky na periferiích měst. 171

V roce 1917 v Praze vznikl Svaz spolků pro zařizování a udržování rodinných a 

dělnických zahrádek a chov drobného zvířectva, kdy A. Srba poukázal na základě úspěchů 

v cizích zemích na význam rodinných zahrádek zvláště v době, kdy byla velká nouze o 

potraviny. Tento Svaz informoval občany a organizoval a podporoval zakládání osad. 

Vznikaly tak zahrádky krátkodobé pro okamžitou produkci potravin a zahrádky trvalé pro 

ovocné sady a chov drobného zvířectva. Svaz také spolupracoval se Zemědělskou radou a 

Zemským spolkem pro chov drůbeže, aby získal levná semena, sazenice a stromky a 

osvědčené druhy drůbeže. Podle Pletánka zájem o zahrádky rostl, ale nebylo možné najmout 

vhodné pozemky, protože okolní pražské obce žádosti odmítaly. Pletánek proto vyzýval 

květšímu úsilí.172 Svaz se snažil při každé příležitosti propagovat a agitovat svou činnost. 

Pořádal výstavy, kde předváděl rozvoj zahrádkových osad, fotografie, odborné publikace i 

plány na zahrádkové osady.173 V okolí Prahy a na venkově pořádal přednášky. Působnost 

Svazu bylo ale časem nutné rozšířit na celou republiku a tak vznikl Ústřední svaz spolků pro 

zakládání a udržování zahrádkových kolonií v Československé republice, který byl v té době 

jediným zástupcem všech zahrádkových osad u nás.174

Prostřednictvím Svazu byla založena pro tovární dělníky v Praze 7 osada „Jaro“ na 

bývalých zahrádkách „Čechova Květnice“, kde dříve zahradničila školní mládež. Další 

vznikla na Jarově i na Žižkově. V roce 1917 byla založena osada ve Vysočanech, v roce 1918 

ve Vršovicích a v roce 1919 v České Třebové, která byla z větší části obsazena železničními

zřízenci.175 V roce 1920 se Svazu podařilo najmout pozemek v Bubenči pro osady na 

„Vorlíku“ a „Zátorce“.176 V roce 1920 byla založena osada v Rožnově nad Doubravkou zvaná 
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„Obora“ a roku 1921 osada v Mimoni, která dokonce navíc dostala z tamních lesů ohořelé 

dřevo na oplocení. V neposlední řadě vznikla osada i na Císařském ostrově v Bubenči.177

Některé tyto osady měly ale krátkého trvání nebo byly zmenšeny, když se vlastníci 

pozemků rozhodli, že na nich chtějí stavět např. přepychové vily, nebo radnice zahrádkáře 

vypověděla. „Tím nejlépe prokázáno, že rozhodující činitelé na pražské radnici jeví malé 

porozumění pro potřeby malého lidu.“178 Pletánek dále říká, že v cizině věnují nejkrásnější 

místa zahradám, kdežto u nás jsou zahrady káceny a místo nich se hustě staví smutné činžáky.

Rušení některých kolonií vedlo Spolek k protestní schůzi, na kterou se dostavilo velké 

množství zájemců. Bylo tak docíleno podpory činnosti Svazu a jeho přidruženým spolkům 

Ministerstvem zdravotnictví, které nařídilo, aby každý správní obvod vycházel vstříc novému 

zakládání zahrádkových osad blízko továren a hustě obydlených částí měst.179„Potěšujícím 

pro nás zjevem stalo se rozhodnutí presidenta naší republiky T. G. Masaryka, který zdůraznil 

celé veřejnosti význam a prospěšnost zahrádkových kolonií. President T. G. Masaryk rozhodl, 

aby náš Svaz zařazen byl mezi korporace, jež mají býti podpořeny ve své humanitní činnosti 

národním fondem, nesoucím jména prvního presidenta naší republiky.“180

Pro dobu 20. let bylo běžné, že města s německou správou podporovala vznik 

zahrádkových osad více než města se správou českou. Byla to města Most, Rumburk, Cheb, 

Liberec a dokonce i Aš. Další významné osady byly v Plzni, Českých Budějovicích, 

Nymburce, Strakonicích, v Chocni a Hradci Králové. Do roku 1914 existovalo na území 

Čech, Moravy a Slezska pouze 29 zahrádkových osad, v letech 1915-1918 bylo založeno 

dalších 75 osad, a v letech 1919-1920 dalších 37 osad. Ne všechny tyto osady se zachovaly i 

později, protože některé byly zřízeny pouze jako výpomoc v době války.181 Přesto se ještě v 

roce 1931 objevují kritiky, že „u nás hnutí zahrádkových kolonií jest dosud nedostatečné.“182

2.2.3.Vývoj zahrádkových osad u nás od dob okupace po současnost

Období okupace 1939 - 1945 se vyznačovalo velmi silným omezením společenského 

života, což zahrnovalo například zákaz shromažďování a spolčování lidí. Přesto se 

zahrádkové osady snažily pokračovat ve své činnosti a dokonce vznikaly i nové.183 Okupanti 
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chtěli mít obyvatelstvo pod kontrolou, a proto roku 1940 usilovali o sjednocení všech spolků 

do jedné organizace, kterou se stal „Svaz zahrádkářů“. Některé spolky však do něho 

nevstoupily a přerušily svoji činnost.184 Od roku 1942 musely být schůze předem ohlašovány 

úřadům v německém i českém jazyce.185 A například na členských přihláškách se musel 

každý zahrádkář zaručit, že není žid. Ještě téhož roku zabralo Gestapo na podnět 14 

německých zahrádkářů osadu Na Kraví Hoře v Brně. Osady však byly Němci i podporovány 

pravděpodobně proto, aby se obyvatelé nestarali o politiku a také proto, že v Německu mají 

ochrana přírody a zahrádkové osady dlouholetou tradici.186

V období socialismu došlo k velkému nárůstu počtu zahrádkových osad i jejich 

členů.187 Po osvobození v roce 1945 začalo období „Jednoty zahrádkářů“, která vznikla ze

„Svazu zahrádkářů“. Po určitou dobu byla pod metodickým vedením Ministerstva 

zemědělství, ale postupně byly vytvářeny podmínky pro vznik nové, celostátní organizace 

zahrádkářů. K tomu došlo 29. 9. 1957, kdy byl na 1. celostátním sjezdu v Praze ustaven 

„Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů“188. Prvním předsedou organizace byl zvolen 

František Machala.189 V té době byl Svaz začleněn do Národní Fronty, která měla vytvářet 

tehdejšímu zdání společenské podpory, ale organizace, které do ni nevstoupily, byly zrušeny.

Tak byl Svaz zpolitizován a musel plnit volební program Národní Fronty. Vedení Svazu 

muselo být schváleno a i při získávání zahrádek se bral ohled na angažovanost čekatelů. Na 

zahrádkách už však měli zahrádkáři volnost.190

Od r. 1960 také došlo ke zkrácení pracovní doby zavedením pětidenního nebo 

40hodinového týdne. Vlády a instituce všech zemí Evropy se totiž začaly zabývat problémem 

volného času. V zahrádkách pak byl rozpoznán ideální prostředek, jak tento získaný čas 

smysluplně využít.191 Od vzniku Svazu zahrádkářů stoupl počet zahrádkových osad z 676 na 

4477 a počet jeho členů před rokem 1989 byl více než 450 tisíc. Největšího rozmachu však 

osady dosáhly koncem 70. a počátkem 80. let 20. století, pravděpodobně na základě zákonu z 

roku 1961, který umožňoval přidělování pozemků nevhodných pro zemědelskou činnost 

organizacím ČZS k trvalému nebo přechodnému využití. I František Machala vzpomíná, že 
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Svazu byla předávána do užívání tzv. velkovýrobně obtížně využitelná půda, na které pak 

byly zahrádkové osady zakládány.192

Od roku 1962 se ale na druhou stranu připravovalo velké rušení osad, protože se 

ukázaly jako „urbanisticky a esteticky nevyhovující“ a měly zaniknout zástavbou. V roce 

1965 existovalo v Praze 99 osad o celkové výměře 258 ha, z nichž 47 o celkové rozloze 90 ha 

a počtu 2 500 zahrádek, mělo být postupně do roku 1970 zlikvidováno. Rada Národního 

výboru hl. m. Prahy na své schůzi v srpnu 1965 nicméně zároveň uvedla, že tyto osady 

nahradí jinými. Město se od počátku zabývalo plány, kde zajistit nové osady. Ty měly být 

součástí zeleného pásu kolem Prahy: Jenerálka, Na Zámcích (Bohnice), Hlubočepy, Lhotka, 

Řepy, Jahodnice. Celkem se počítalo s 95 ha nových zahrádkových osad o počtu 1 720 

zahrádek. Nová výměra však už neodpovídala počtu rušených zahrádek.193

I přesto byl o zahrádky takový zájem, že někteří zájemci čekali několik let.

Zahrádkaření totiž pomáhalo vyrovnat nedostatek základního sortimentu potravin a 

prostřednictvím odprodeje přebytků doplňovalo zásobování trhu. Například v roce 1979 bylo 

pro veřejnost zahrádkáři dodáno přes 66 tisíc tun ovoce. Zároveň nebyla velká možnost 

cestování ani uplatnění se v pracovním životě, proto se stalo zahrádkaření oblíbenou formou 

rekreace a určitého společenského uplatnění, protože na zahrádce se mohli občané svobodně 

projevit a v podstatě se stávali součástí takové druhotné společnosti, protože i osady měly svůj 

vnitřní řád. Pro občany to byla i určitá kompenzace vlastnění.194

Po roce 1989 došlo k velkým změnám v celé společnosti i v zahrádkářském hnutí. V 

devadesátých letech 20.stolení a na počátku století 21. došlo k dalšímu snížení počtu 

zahrádkových osad zejména v souvislosti s masivní výstavbou obytných celků a sílicími tlaky 

developerů. Nejvíce se zahrádkářů dotkly změny v otázce majetkoprávních vztahů k půdě, 

kdy bylo jejich trvalé užívání půdy nahrazeno vztahem nájemním. Někde byl umožněn odkup 

do soukromého vlastnictví, jinde zůstali zahrádkáři v nejistém nájmu, kdy je jim vyhrožováno 

výpovědí nebo zvyšováním nájemného.195 Po roce 1990 přinášelo hodně problémů střídání 

zákonů, které často zapomínaly na zájmové organizace. Dále se naskytovala možnost 

k různým jiným aktivitám jako cestování, a podnikání.196 Což vedlo k tomu, že některé osady 

zanikly a jejich počet klesl. Do roku 1997 klesl počet členů ČZS na 313 tisíc a dnes sdružuje 
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téměř 170 tisíc členů197. Pokles je ale způsoben i tím, že se pozemky pro zahrádky nezískávají 

jen prostřednictvím ČZS. Navíc pod ČZS nespadají všichni zahrádkáři. V Praze to je necelá 

polovina a v Brně dokonce jen 10% zahrádkářů.198

ČZS a jednotlivé zahrádkové osady již nespadají pod Ministerstvo zemědělství, ale 

jako nestátní neziskové organizace pod Ministerstvo vnitra. V roce 2001 navíc skončilo 

období, po které měli nájemci půdy možnost pozemky dočasně užívat a vlastníci to museli 

strpět. Proto byl navržen zahrádkářská zákon, který měl tuto situaci řešit, sněmovna ho však 

zamítla. V roce 2010 byl znovu předložen a byl znovu zamítnut, když byl vetován 

prezidentem republiky. Zahrádkáři u nás tedy nemají žádnou zvláštní legislativní oporu,199

zákon, který by definoval, kdo zahrádkáři jsou, co smí a jak se mají chovat.200

I přestože se může zdát, že zahrádkaření je činnost převážně starších lidí, přicházejí i 

mladí zahrádkáři převážně kvůli rodině a dětem. I když je dnes trh hojně zásoben 

všemožnými potravinami, někteří lidé si chtějí vypěstovat ovoce a zeleninu sami, šetrnější 

k životnímu prostředí i pro ně samotné.201 Na druhou stranu současná společnost přebytky 

ovoce a zeleniny nepotřebuje jako dříve a mění se způsob využívání zahrádek - zahrady 

produkční se mění na zahrady obytné, které jsou pro mladší generaci přitažlivější.202
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3.1. Zahrádková osada Řeporyje II

ZO Řeporyje II, celým názvem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Řeporyje II, se nachází na území městské části Prahy 5 v Řeporyjích. Kolem osady se táhnou 

dvě silnice - K Zadní kopanině, kde je i autobusová zastávka na znamení „Zahrádky“, a Pod 

Zahrádkami. Je obklopena zemědělsky využívanými plochami a pod ní se nachází vodní 

nádrž. Nedaleko osady se nachází Prokopské údolí. Přes údolí i Řeporyje protéká Dalejský 

potok. Nad osadou byl vystavěn Pražský okruh, který svým hlukem bohužel narušuje celé toto 

idylické přírodní prostředí. Paní Hana: „Jinak bych řekla, že zahrádky jsou celkem hezký, a že 

tady není špatně. I když je tady trochu slyšet ta dálnice.“

       Mapa ZO Řeporyje II a její okolí (www.mapy.cz)

ZO Řeporyje II je, jak vyplývá z názvu, součástí Českého zahrádkářského svazu.

Tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek, který je oplocený a slouží k pěstování 

ovocných stromů, keřů, zeleniny, vinné révy, květin a jiných plodin. Současně slouží 

k zotavení nájemců a jejich rodin. Od 11. 1. 1979, kdy byla osada schválena a řádně 

zkolaudována, užívá k individuálnímu zahrádkaření pozemky parcel č. 1464 a 1478 
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v katastrálním území Řeporyje v Praze 5.203 Celkem zde můžeme najít 70 zahrádek na 

přibližně 30 000 m2, přičemž jednotlivé zahrádky nepřesahují 350 m2. Osada již není 

v současnosti celistvá. Paní Jana: „Bohužel mezi námi je ten pruh velkejch zahrad těch 

soukromejch zahrádkářů, tak jsme se hold rozdělili na dva díly.“

Osada je oplocena a vnitřními cestami je napojena na veřejnou komunikaci. 

Zahrádkářům slouží vlastní zdroje vody - 2 studny a dešťová voda stékajících po okapech 

chatiček do sudů, elektrické rozvody, parkoviště pro automobily, dětské a volejbalové hřiště a 

sociální zařízení. Pro schůze a jiné společenské akce je zahrádkářům k dispozici klubovna. 

Tato společná zařízení osady jsou budována a udržována z příspěvků členů nebo z brigád a 

dalších zdrojů jako např. pokuty za nedodržování osadního řádu.

    Satelitní snímek ZO Řeporyje II (www.mapy.cz)

3.2. Původ, počátky a budování ZO Řeporyje II 

Historie ZO Řeporyje II je stručně popsána na internetových stránkách osady204, které 

jsou zároveň jediným dostupným pramenem, kromě vyprávění narátorů. V následujících 
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odstavcích bych tento pramen chtěla porovnat a doplnit o paměti zahrádkářů z této osady 

prostřednictvím jejich citací a parafrází.

Historické kořeny zahrádkářské osady Řeporyje II. nalezneme v oblasti dnešního 

sídliště Řepy v Praze, kde v letech 1938 až 1939 proběhlo pod Bílým Beránkem zakládání 

prvních osad. Během německé okupace a válečného zásobování pomáhala úroda ze zahrádek 

rodinám při zajišťování obživy. Po Druhé světové válce si rodiny snažily zajistit základní 

potraviny a bohatší a zdravější jídelníček. Později produkovali ovoce a zeleninu, která se 

v obchodech nedala koupit.205 Pan Ivan: „Původně ty zahrádky sloužily jako docela velkej 

přínos zeleniny a ovoce pro ty rodiny v těch zahrádkách, protože zdaleka nebyl takový výběr, 

nebo takový kvalitní sortiment v obchodech. V tý době vlastně byly v prodeji pouze produkty, 

který se v tý době pěstovaly.“ V zimě pak se daly sehnat „jedině ty brambory, který se 

uchovávaly, cibule… Pěstovali se mrkve a ty se dávaly do písku, že jo, aby vydržely přes zimu, 

aby se daly spotřebovávat. Potom se všechno konzervovalo nebo nakládalo, jako kompoty. 

Jablka se strouhaly a pěchovaly do sklenic, aby se mohl třeba v zimě udělat štrúdl, když už ty 

jablka nebyly.“ Navíc byl v Řepích „takřka vojenskej dril, nesmělo se tam pěstovat nic jinýho 

než potraviny. Sousedi si tam dali třeba jeden malej smrček a ten výbor za nima tak dlouho 

chodil, až ho prostě odstranili.“

ČSZ pro místní zahrádkáře pořádal i zájezdy. Paní Jana: Jeli jsme do výzkumné stanice 

do Holovous, tam byly jabloně. Dokonce nám tam udělal přednášku známý ovocnář. Pak jsme 

byli ještě na nějaké stanici, kde očkujou vlašské ořechy. No bylo to strašně zajímavý.“ Dále 

popisuje, že když osadu rušili, tak „nás celkem slušně vyplatili. Museli jsme mít výpis, co tam 

kde máme, jaký jabloně a každou cibulku modřence. A já jsem si napsala, že mám 

pětasedmdesát čemeřic. Ing. S. to chodil ohodnotit a vyplatil nám peníze.“ Paní Jana přiznala, 

že jí vyplatili 20 tisíc korun.

V letech 1976 - 1978 musela zahrádková osada Řepy ustoupit budovanému sídlišti 

Řepy. Zároveň byla budována nová osada na pozemcích v Řeporyjích, které stát na žádost 

Svazu zahrádkářů a drobných pěstitelů a za podpory místního národního výboru Řeporyje 

poskytl jako náhradu za zabrané pozemky.206 Paní Jana: „Když nás rušili, nabídli nám 

zahrádky na třech místech. Byly to Cholupice, Jahodnice a Řeporyje. Řeporyje nám lepší 

vyhovovaly, protože většina z nás byla tady kolem Prahy 5. Naštěstí jsem měla na tom 
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zemědělským odboru bejvalou spolužačku, která nám nechala nakouknout do pozemkovejch 

knih, takže jsme věděli, o který pozemky se jedná.“ Noví zahrádkáři platili 2 tisíce vklad, 

vzpomíná paní Hana.

Nové pozemky, které zahrádkářům nabídla JZD Chýně, byly velmi špatné bonity, 

místy zavezené různým odpadem ze staveb v okolí. Paní Alena: „Bylo tady vlastně pole, nic 

jiného než pole.“ Pan Daniel: „Nahoře tam byla samá skála, tam nic nerostlo!“ Pan Ivan: 

„Někde na těch zahrádkách ještě 2 roky rostla pšenice nebo ječmen (smích), jako vyrážela. 

Protože to JZD Chýně, který nám vlastně tenkrát dalo ty pozemky k dispozici, tak pro ně 

tyhlety malý políčka nebyly efektivní obdělávat. Navíc je to severní svah, který není nijak 

extra úrodný. Proto se to dalo k dispozici k tý zahrádkářský činnosti.“ Paní Hana: „Ještě u 

kůlny mám kousek kytek, který tady původně na tom poli byly.“

Provizorní bouda při budování osady 26. 7. 1979

V prvních letech desítky nákladních aut navážely na zahrádky zeminu, aby bylo 

možno vytvořit podmínky pro pěstební činnost. Paní Jana: „No, práce to byla usilovná, 

protože to bylo strniště a po kukuřici, každej metr čtvereční se musel zrýt ručně, tam nebyl 

proud, tam nebylo nic.“ Pan Ivan: „Po nějakých těch terénních úpravách se tam jako navezla 

fůra zeminy - stovky pytlů různých rašelin, aby se to dalo všechno nějak zúrodnit.“ Pan 

Daniel: „To jsme si museli navozit zem, prohazovalo se to a F. U. nám přivezl dvě tatry země, 

protože někde bagrovali… prostě navozili nám tam zem, aby to bylo úrodnější, protože kam si 

kopla, byla si takhle v jílu nebo kamení. To opravdu byl pozemek, který nebyl užitečný na 
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nějaké pěstování.“ Aby nemuseli budoucí zahrádkáři během budování osady jezdit každý 

večer domů, postavili si provizorní chatičky. Paní Barbora: Měli jsme tam kůlnu - takovou 

boudičku, kde jsme spali… já jsem tam byla, dá se říct, pořád. Měla jsem tam ty děti všelijaký 

okolo… Dvouvařič na plyn a postel.“

Jsou odpracovány stovky hodin na elektrifikaci a rozvodech vody pro jednotlivé 

zahrádky. Pan Ivan: „V roce 77 jsme dostali ty pozemky k dispozici v těch Řeporyjích, takže 

tam začaly takové přípravné práce, že se ten pozemek celý oplotil, aby bylo možné tam začít 

navážet materiál a podobně. V průběhu roku 78 se začaly dělat vnitřní cesty, infrastruktura a 

po dokončení tý společný infrastruktury se začaly budovat jednotlivý chatky.“ Paní Barbora a 

pan Daniel popisují, že dělali brigádně výkopy na elektrické vedení. Půjčili si rýhovač a 

hloubili příkop. „Elektrika vede prostředkem cesty. A po pravé straně jsme tu vodu nedávali 

do země jenom uzávěry.“ Rozvody vody jsou totiž většinou na povrchu. Pan Daniel dále 

vypráví, že než začali stavět dálnici, měli vody dost: „Jenže jak překopali tu dálnici - ten 

terén vlastně - tak všechny ty prameny, které byly ze shora z toho kopce, tak přerušili a svedli 

to podle silnice pryč...tím pádem my jsme vlastně přišli o vodu...tak nám pozemní stavby 

dělali dole na parkovišti tu vrtanou studnu...“ Pan Miloš:„Tak nám vlastně udělali zadarmo 

vrt a další studnu máme tady dole. Ty studny jsou osazený čerpadlama, čerpá se to z těch 

studní nahoru do nádrže a samospádem jde rozvod na zahrádky.

Stavění základů 3. 3. 1981
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První rok museli zahrádkáři odpracovat více než 300 hodin ročně, protože brigády 

byly povinné a každý člen osady si na ně musel vyhradit čas. Pan Ivan: „Co se týče brigád -

celá výstavba osady se dělala svépomocí. To znamená, že v prvním roce… Já si to přesně 

nepamatuju, ale myslím, že to bylo přes 300 hodin, co musela každá zahrádka odpracovat. Je 

to prostě v dnešní době nepředstavitelný. Když teď lidem se zdá 15 hodin za rok strašně moc.“

Později počet hodin klesal, jak říká paní Alena, která do osady přišla, až když už se stavělo: A 

byla to doba, kdy každý člen se musel zavázat k tomu, že odpracuje za rok, tuším, že to bylo, 

120 hodin. Z toho se začali dělat cesty… Tak se začalo oplocovat, začala se stavět klubovna, 

která prostě dodnes slouží k různým schůzí - schůzím výboru, výročním členským schůzím, 

eventuelně kde se občas odehrávají společenské akce.“ Pan Daniel: „A my jsme dělali 

dopoledne brigádu - plotilo se všechno, vrata se dělali a po brigádě jsme šli dělat na svoje, 

takže se prostě každej si udělal nějakej plán.

Stavění základů (nedatováno)

Při budování osady si zahrádkáři pomáhali a často využívali pracovních profesí 

jednotlivých členů. Pan Daniel: Všechno se dělalo společně. To jsme se sešli někde, parta. 

Většinou to bylo u P. v kůlně, co tam měl u cesty… no a tam jsme se domlouvali, co se bude 

dělat, každej něco sehnal, někdo sehnal kabely na elektriku, ten dělal v rozvodnejch závodech, 

zařídil přípojku z Řeporyj elektriky…“ Paní Barbora: „Jak někdo mohl něco udělat, jako 

navíc, protože my jsme si nic nenechali zaplatit, že jo… to ani nešlo, já nevím no… tak prostě 

ten měl tohle na tohleto - já to nechám udělat, ten měl tohleto - já to nechám udělat... tak jsme 
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byli rádi…“ I paní Alena dodává, že si při budování vzájemně pomáhali: „Skutečně řada těch

mužů má různé profese a vždycky byla potřeba nějaká ta pomoc, takže se dalo spolehnout.“

Stavění chatek (nedatováno)

Roku 1978 byla dokončena výstavba osady a o rok později zkolaudována na základě 

územního rozhodnutí a stavebního povolení.207 A začaly se stavět chatky. Většinou 

svépomocí. Pan Ivan: „Chatičky byly dělaný vlastně podle toho stavebního povolení, kde bylo 

přesně vymezený, kde můžou být umístěný, aby tam vznikaly vzdálenosti kvůli požární 

bezpečnosti. Takže proto jsou třeba takhle cikcak. Jak jsme stavěli ty chatky, tak si lidi 

vzájemně pomáhali. Dokonce jsme měli koupený náklaďák, aby se mohl těm lidem zavážet 

materiál a tak. Protože ty chatky, ty chodili na nádraží v Řeporyjích a tam odsud se to muselo 

z toho nádraží nějakým způsobem dostat do tý osady.“ Pan Daniel: „Bylo rozděleno, kde která 

chata bude stát, že musejí být mezery 10 m metrů chata od chaty nejmíň kvůli pozemku… a 

kvůli tomu kdyby náhodou hořelo. Pak se začaly stavět ty základy těch chat. Takže nás bylo 5 

a začali jsme si pomáhat. Takže za sobotu, za neděli… kluci, všichni, i děti jsme do toho 

zapojili, ženy do toho byly zapojené, když jsme stavěli ten základ a opravdu jsme měli za těch 

5 neděl všichni všechno hotový. No a pak, když jsme začali stavět jako ten hořejšek, tak se 

udělala konstrukce, na tu se dávali prkna, heraklit a polystyrénem“

                                                            

207 Osadní řád zahrádkové osady ZO ČSZ Řeporyje II v Praze 5, Praha: 1981, s. 1
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V osadě bylo několik typů chat a klubovna. Pan Miloš: „Je tady asi 5 typů chat. Buďto 

montovaný - takhle už kupovaný. Nebo co máme my, tyhlety dřevěné konstrukce obité 

heraklitem a nahozené nebo potom zděný.“ Paní Klára: „Vždycky se snažili, aby bylo třeba 5 

chat jakoby stejného typu vedle sebe. Když se podíváme támhle, tak všechny tyhle jsou plus 

mínus jakoby stejné. Základní dřevěná konstrukce, pobytá a nahozená. Někde byly ty kiosky, 

my jsme tomu vždycky říkali zeleninové stánky. To byly ty popundeklové jenom - tak ty jsou 

zase všude dole. Tady byly ty kupované chatičky.“ Paní Jana vzpomíná, že než se postavila 

klubovna, dělali se schůze u ní doma: Když už byl proud, tak se začala taky stavět klubovna. 

No, někdo huboval, že bude klubovna v takovým pěkným místě, ale nedalo se nic dělat, ta 

klubovna tam potřebovala bejt, abysme mohli schůzovat, protože výbor většinou schůzoval u 

mě v bytě. Dovedete si to představit, když mi sem přišlo 11 mužskejch?“

Paní Barbora vzpomíná, jaký byl nedostatek stavebního materiálu: „Pro materiál jsme 

jezdili na nádraží, tam nám řekli, zítra to přijede, my jsme přijeli, oni nic nepřivezli nebo to 

bylo hned všechno rozebraný.“ Společně s panem Danielem dodávají, že se stály fronty na 

cement i na písek. Pan Daniel později ještě dodává: „Nebyl cement, nebylo vápno, nebyly 

cihly, nebylo dřevo... Takovýhle věci na tu stavbu.“

3.3. Proč právě zahrádka?

První zahrádkáři v ZO Řeporyje II byli většinou původní zahrádkáři z Řep. Někteří 

z nich, jako paní Jana, pokračovali ve své zahrádkářské činnosti, protože je to bavilo. Paní 

Jana: „Pro mě to byl vyloženě koníček.“ Jiní zahrádku zdědili. Pan Ivan: „Tak k zahrádkářství 

jsem se dostal jako „slepej k houslím“, protože já jsem se věnoval spíš zařizování táborů a 

různých sportovních aktivit. A v roce 81 zemřel tchán a vlastně potom ta zahrádka spadla 

víceméně na mě.“ Zbylou kapacitu pak obsadili úplně noví zahrádkáři.

Důležitým faktorem pro pořizování zahrádky byla blízkost bydliště a také její relativně 

nízká cenová dostupnost. Zahrádkaření byla v podstatě taková levnější varianta chataření 

nebo chalupaření. Paní Alena: „My jsme měli chatu za Táborem, tedy malou chatičku. A 

vzhledem k tomu, že byla asi 3 krát vykradená, tak jsme se začali pídit po něčem, co by bylo 

jako podstatně blíž a dozvěděli jsme se, že tady v té zahrádkářské kolonii Řeporyje vlastně 

jsou ještě nějaká volná místa.“ Paní Hana: „Protože na chatu někde v chatový oblasti - na to 

nebylo. Sice jsme měli možnost jezdit na společnou chalupu do Krušnejch hor… Nebo jsme 

jezdívali. Jenže to je hodně daleko. Tak se tam nedalo pořád jezdit.“

Někteří ale budování zahrádek vzdali a místo nich přišli noví, čekající v pořadníku až 

se uvolní nějaká parcela. Paní Klára: „Některý lidi, který tady začínali, si hold představovali, 
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že přijdou na zahrádku, lehnou, otevřou si pivo a budou odpočívat! Jenže tady nebylo vůbec 

nic, tady nebylo kopnuto, tady bylo pole, takže na spoustu lidí to bylo moc práce, tak to 

vzdali… Ale já jsem zahrádku chtěla vždycky moc, protože u baráku máme malinkou, takže 

jsem byla ráda, že to máme tady.“ Kolikrát se lidé dostali k zahrádce prostřednictvím 

osobních kontaktů. Paní Hana: „Bratr si tady bral zahrádku, tak jsem se od něj dozvěděla, že 

se tady rozprodávají nebo parcelují zahrádky. Tak jsme sem šli do toho spolku zahrádkářů 

taky. Měli jsme zahrádku hned vedle.“ Paní Barbora: „Bylo to blíž a byla tam i ségra.“ Ve 

výsledku se potom spousta lidí mezi sebou znala. Paní Klára: „Některý byli z Řep, některý se

znali z práce a některý byli příbuzný.“

Děti "pomáhající" na staveništi 26.7.1979

Velmi důležitou roli v pořizování zahrádky hrály děti. Kromě jedné bezdětné 

narátorky, se všichni shodli na tom, že měli zahrádku hlavně kvůli dětem. Pan Ivan: „Životní 

orientace se trochu změnila, když začaly vyrůstat děti. Takže i ta zahrádka potom měla daleko 

větší smysl. Ty děti byly venku, mohly se věnovat různým aktivitám. Navíc tam byl docela silný 

ročník stejně starých dětí. Takže se tam vyřádily i jako v takový partě. Ta osada byla zavřená, 

takže neměly možnost kam spadnout, vyběhnout mezi auta nebo tak.“ Paní Hana: „Tak ono je 

to hlavně pro malý děti, aby nemusely běhat po ulicích a tak. Což je zase fantastický, když 

jsou tady. Protože chodit po Praze v parku o víkendu není dobrý… Udělali jsme záhony, 

travičku, píseček dětičkám, aby si měly kde hrát, tady nahoře si pak mohly kopat na trávě.“
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Paní Barbora a pan Daniel často jezdili na výlety, pod stany a ke známým, ale „pak jsme 

říkali, máme děti. Ne malý, tamty už byli větší, ale P. byl malej - lákalo nás to.“

Dalšími důvody, proč si lidé pořizovali zahrádku, byly čerstvý vzduch, místo 

k odpočinku (i když aktivnímu) a samozřejmě pěstování. Paní Alena: „Byla to naše první 

zahrádka, takže jako zahrádkáři jsme s manželem v podstatě neměli žádné zkušenosti, ale 

těšili jsme se, že až zahrádka bude tak trochu v pořádku, že začneme pěstovat různou zeleninu 

a já nevím co všechno, protože v té době ještě bohužel ten náš trh nebyl příliš bohatý na 

některé ty produkty, takže proto jsme se rozjeli ve velkém a okurky, rajčata, prostě všechno co 

se dá vypěstovat.“ Paní Jana konstatuje, jak ji zahrádka pozitivně ovlivnila život: „No 

rozhodně, byla jsem celé dny na vzduchu a hlavně manuální práce. Ta dělá moc.“ Paní Hana:

„My jsme si sem jeli odpočinout od práce v továrně (smích). Já jsem dělala na zahrádce a 

manžel dělal na chatičce. Přes týden jsme pracovali v kanceláři a o víkendu venku. Dá se říct 

na čerstvém vzduchu.“ Pan Daniel: No, že jsme měli čerstvé ovoce a nemusela jsi být ve městě 

a byla jsi vlastně v přírodě. Pan Ivan: „Hlavně člověk byl vždycky potom pracovním týdnu

strašně rád, že mohl vypadnout do klidu a dělat si vlastně podle nějakejch svejch plánů a 

vidět, jak si to naplánoval, jak to dělá, a jakej je výsledek. Což pro tu psychiku člověka je 

strašně důležitý. Vidět vlastně okamžitě výsledek té práce.“

3.4. Pěstitelská činnost a její ekonomický význam

Doba normalizace se vyznačovala zejména centrálně řízenou ekonomikou, která 

způsobila nedostatek některého zboží. Někteří lidé se tak stali samozásobiteli a své volno 

věnovali zahradě či hospodářství, aby si zajistili ovoce a zeleninu, ale i vajíčka a maso.208

Proto také lidé mívali alespoň v prvních letech zahrádku spíše užitkovou. Pan Ivan hovoří o 

své zahrádce: „Ze začátku to byla jako silně užitková.“ Paní Alena: „V té době právě 

s ohledem na to, že nebyl takový dostatek všeho, tak jsme vlastně předpokládali, že si budeme 

pěstovat hodně sami, samozřejmě se začaly sázet ovocné stromy, aby taky z toho něco 

vyrostlo, takže víceméně v té době tenkrát opravdu, aby ta zahrádka byla užitková. Měli jsme 

vlastní cibuli, vlastní celer, všechny možné druhy zeleniny, kapustu…“ Paní Klára: „Já jsem 

tady pěstovala opravdu kromě tropickýho ovoce všechno - od mrkviček prostě po všechno. 

Abysme měli hrášek, jahody, rybíz, angrešt, maliny, ostružiny. Takže děti si tady mohly 

kdykoliv cokoliv natrhnout, ochutnat, no. Třeba do práce jsem si tady odtud vzala kedlubny a 

ty mi řekli, kde jsem tohleto vzala, protože takhle čerstvé kedlubny nikdy neseženou. Nebo 

                                                            

208 VANĚK, M.: Obyčejní lidé…?!: Pohled do života tzv. mlčící většiny. Praha: Academia, 2009, s. 251-263
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rajský. Mám také skleníček, takže mám i papriky svoje, okurky…“ I paní Hana se snažila 

pěstovat všechno: „Když se to tady dalo tak nějak dohromady, pěstovali jsme cibuli, česnek, 

mrkev, no zkrátka co se dalo vypěstovat, květák jsem tu pěstovala, čočku jsem tu pěstovala 

(smích). Pěstovala jsem tady všechno! Hlavně jahody, broskve a meruňky.“

Úroda meruněk 22. 9. 1983

Výpěstky ze zahrádky byly prospěšné nejen zahrádkářům, ale i jejich rodinám a 

blízkému okolí. Paní Klára: „Vždycky jsme to měli jenom na svojí konzumaci, nebo když přišel 

někdo na návštěvu, tak co zrovna momentálně bylo, to dostali. Ať je to cukýna, když byly 

cukýny anebo tu kedlubnu nebo salát. Prostě co jako bylo, no. My jsme teda nikdy nic 

neprodávali.“ Paní Alena: „Stávalo se, že jsme měli přebytek dejme tomu rajčátek nebo 

okurky anebo i ovoce a to jsme dávali známým.“ Paní Hana: „Někdy jsme nevěděli, co s 

jahodama, takže jsem z toho musela opravdu dělat džemy, protože se nestačily sníst. A z 

rajčat jsem musela dělat rajskou omáčku na mrazák. Protože bylo tolik rajčat, rozdávala jsem 

to i v baráku.“ Paní Barbora: „Rozdávali jsme to dětem.“ Pan Daniel: „Zralých broskví jsme 

měli každej den košík. 14 dní, co zráli broskve, jsme je rozdávali… a z rybízu se dělaly šťávy.

Nic jsme neprodávali, všechno jsme spotřebovali anebo rozdali.“

Převážně ženy si pak libovali i v pěstování květin. Paní Hana: „Skalku mám ráda. Jo 

dá to práci, ale na každé zahrádce by měla být skalka i nějaké kytičky. Je to hezčí, než jenom 

nějaká zelenina nebo takhle.“ Paní Klára: „Mraky kytek, co jsme se nanosili do práce, abysme 
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měli na stole a takhle.“ Pan Ivan: „Potom jsme pěstovali nějaký ty kytičky, žena, že jo, 

protože to bez toho nejde.“

Květinová skalka - červen 2001

Mezi zahrádkáři existoval i směnný obchod. Už od počátku osady si mezi sebou 

vyměňovali semínka a předpěstované rostliny, buď proto, že měli něčeho přebytek, anebo 

chtěli získat rostlinu, kterou ještě nemají. Paní Alena: „Výměnný obchod tady opravdu frčel 

od samého začátku, jak jsme se poznávali, někomu vyšlo to někomu ono, tak prostě jsme pak 

začali dělat výměnné obchody…“ Pan Ivan: „No tak to se děje do teďka, že se něco urychlí, 

předpěstuje v zimě nebo na jaře a potom se začne vysazovat, začnou se "čenžovat" (smích). A 

hlavně když někdo zjistí, že někde prodávají něco šikovného, co se hodí, tak se to ozkouší, 

předvede, jo a zase… ty si to nakoupěj… (smích).“

Zahrádkáři se snažili budoucí úrodě také pomoci tak, že rostliny přihnojovali. Paní 

Alena říká, že to bylo dokonce nutné, alespoň z počátku: „No jednak se to muselo do hloubky 

zrýt samozřejmě a muselo se to přihnojovat z toho důvodu, že nevím, jak to pole tady dlouho 

leželo ladem.“ Paní Hana: „Hnojit se musí každej rok, jinak by to vůbec nerostlo. A že jsme 

tady na kopci, tak byla splavená zemina všechna dolů. A museli jsme sem dát navézt zeminu, 

no. Všechny záhony, co jsou pod chatičkou - to je navežený.“ Paní Klára: „My jsme zajedno 

měli králíky, takže my jsme byli takový ještě trošku v tomhle zvýhodněný. Takže jsme si mohli 

vozit ten hnůj od králíků a ze začátku se tady lehko dala koupit od Jezeďáků fůra hnoje a 
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třeba jsme se tady 3 domluvili, a rozdělili jsme si jí. Používali jsme spíš přírodní hnojiva, ale 

na ten podzim jsme taky ten Cererit museli dát.“

Záhony na jedné ze zahrádek (nedatováno)

Kromě hnojiv, která si zahrádkáři obstarávali mimo osadu, měla většina zahrádkářů 

vlastní kompost a jednoduše se tak mohli zbavit biologického odpadu a zároveň ho znovu 

využít. Nemuseli tak platit za jeho odvoz. Pan Ivan: „Na každé té zahrádce byl vybudovaný 

kompost, kde se vlastně zpracovávaly ty biologický odpady nebo ty odpady z té zahrádkářské 

činnosti no a zase vznikala kvalitní kompostovaná zem. Myslím, že v době vzniku to měli 

takřka všichni…“ Pan Daniel: „Dělali jsme si vlastní kompost, ten byl velikánskej. To bylo 3 

metry na metr. Metr krát metr krát tři metry a byly dva vedle sebe, takže tady to bylo 3, 4 roky 

a přehazovalo se to, a pak se to dávalo do záhonů.“ Pan Ivan ještě dodává, že: „to záleželo na 

každým uživateli té zahrádky, jakým způsobem přistoupil k ošetřování těch rostlin. My jsme 

jako nepoužívali moc chemie, spíš jsme se snažili jako tam udělat ptačí budky a tak, aby 

vlastně ten zbytek škůdců byl zase zajištěnej jako ekologicky - přírodně.“ Paní Jana: „Jó, no 

my jsme měli možnost si... za Řeporyjema byla skládka hnoje nebo z toho JZD od těch krav a 

od koní, takže jsme si mohli pro to jezdit s pytlema. Tak jsem měla souseda, který měl 

trabantíka, tak jsme měli igelitový pytle plný toho hnojiva. Pak Jelínek nadával, že mu

trabantík smrdí ještě jak dlouho (smích).“
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Každoročně pak osada pořádala výstavu v klubovně, kde se zahrádkáři mohli 

pochlubit svými výpěstky. Paní Alena: „Každý rok se pořádala výstava produktů a tam 

každý, kdo co vypěstoval toho nejlepší, tak jsme v klubovně dali na stůl a dělalo se hodnocení, 

kdo má nejlepší jablíčka, kdo má nejlepší rajčátka. Hodnotila to komise složená z nás 

zahrádkářů a jeden člen výboru tuším, že to tenkrát byl.“ Pan Ivan: „Vždycky na podzim se 

tam se daly stoly podél stěn, přikryly ubrusama, každej měl svojí cedulku se jménem a číslem 

zahrádky, a přines prostě to, co si myslel, že se mu povedlo vypěstovat - ať už to byly květiny 

nebo nějaké plody. Museli to být věci, který mají delší životnost. Třeba dýně, jablka, švestky, 

hrušky…“ Paní Klára: „Já jsem měla gigantický kedlubny - větší než má táta hlavu“

Výstava produktů (nedatováno)

Pan Daniel také vzpomíná, že osadu občas navštívili odborníci Českého 

zahrádkářského svazu: „Domluvilo se to 14 dní předem, že přijde já nevím z botanický 

zahrady...já už si ty jména nepamatuju...pozvali nějakýho odborníka, jak pěstovat zeleninu, 

ovocný stromy, jaká je tam půda, bonita...tak to nám poradili taky...voda se nechávala 

přezkoušet...H. dělala někdě, tak nechala udělat rozbory vody ze studní, že je dobrá...“

3.5. Sociální význam zahrádkářství

V osadě byl v době normalizace velmi rušný společenský život, ke kterému jistě 

přispělo to, že zahrádky mezi sebou nemají téměř žádné ploty a mezi chatkami je velmi malá
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vzdálenost. Navíc je dole v osadě klubovna, kde se pořádaly různé společenské akce a oslavy. 

Hned vedle ní je volejbalové a dětské hřiště.

Vztahy mezi zahrádkáři se začali vytvářet již při budování osady. Paní Barbora: 

„Máme dokonce fotky, kdy tam jsou jenom ty hromady vykopaný hlíny a je tam táborák, okolo 

se sedělo, opejkaly se buřty… no a pochopitelně se popíjelo a Franta tam hrál na kytaru.“

Paní Klára: „No tady se i jako pomáhalo a dělalo se, protože tady bylo asi 120 hodin ze 

začátku brigádnickejch. Takže u toho byla taky legrace, když se dělalo, že jo. A můžu říct, že 

my jsme tady přišli úplně jako cizí. Ona se jich tady spousta znala ze starejch zahrádek anebo 

byly prostě ségry. Aniž bysme někoho znali, a když jsme tady dělat tu chatu. To jsme si taky 

stavěli svépomocí. Peníze jsme neměli, protože jsme dostavěli barák vlastně a takže co šlo, to 

jsme si udělali. No a dělaly se krovy, no tak ty jsou těžký, že jo. A když kluci tady viděli, že to 

tady patlám s tátou sama. Tak přišli prostě sami, pomoc nabídli, udělali tohleto a od tý doby 

jako jsme do tý party takhle tady zapadli a kdokoliv cokoliv potřeboval, tak se tady udělalo 

takhle. I zalejvání.“ Pan Ivan: „Když se sejde pár lidí na tý brigádě, tak ty lidi najednou jako 

získají k sobě úplně jinej vztah, než když by jenom na sebe koukali přes plot tý zahrádky.“

Táborák 3.3.1981

Zahrádkáři spolu také slavili svátky, narozeniny, ale i pro ně významné dny jako 

Vánoce nebo Silvestr. Paní Barbora: „Všechny svátky a narozeniny jsme slavili dole v tý 

klubovně anebo na chatě. Ty oslavy tam bejvávaly veliký… pak se tam slavil Silvestr...“ Paní 

Alena: „Ale když měl někdo narozeniny nebo svátek, tak jsme se samozřejmě vzájemně 
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navštěvovali a poseděli, popili a dobře se pomněli. Tak to bylo to vedlejší té práce.“ Pan 

Miloš: „Před Vánocemi jsme se tady vždycky slezli všichni. Abysme si popřáli a měli jsme 

tady toho M. ze zdola. To byl elektrikář, nebo je ještě u metra a ten nám dělal taková blikací 

světélka tady. Jo takže vždycky na túji nebo nějaký stromek se dala světélka. Před Vánocemi 

se to zaplo, takže tady ty chaty takhle blikaly všude prostě okolo.“

Nebo si spolu dávali prostě jen kávu. Dokonce se dělili o jídlo. Paní Klára: „Vždycky 

se zavolalo nebo na trubku se zatroubilo, že je kafe, takže jsme se vždycky sešli na některý 

zahrádce na kafe - na jedno dopoledne, na jedno odpoledne. Když jsme třeba přijeli z 

dovolené s borůvkama, no tak jsem upekla dva plechy koláčů a než jsem se stačila otočit, byly 

pryč. Všechny děti přišly, všichni jsme si vzali. No ale já jsem věděla, že zase potom půjdu 

tamhle vedle a budou mít zase tam.“ Paní Barbora: „My jsme tam zažili strašně moc srandy! 

A taky bylo udělané to, že prostě dneska jdete k nám - no tak jsi tam přišla a mělas tam 

všechno - pití někdo přinesl, kluci přinesli třeba ještě pivo nebo nějakou kořalku, cokoliv, ale 

jídlo tam bylo vždycky...“

Jezdili spolu na výlety do blízkého okolí i mimo Prahu: Paní Barbora: „Se všichni 

domluvili a šli jsme se koupat v Řeporyjích ke brodu. Nebo jsme udělali vejlet - jeli jsme do 

Dvora Královýho do zoologický - celá parta, všechny auta, s dětma. Na vejlety se jezdilo. 

Bylo to hezký.“ Pan Daniel dodává, že jezdili i na houby a na borůvky.

Koupaní v nedalekém Dalejském potoce
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I přestože zahrádkáři trávili mnoho času vylepšováním svých zahrádek a pěstováním 

rostlin, našli si čas i na sportování. Pan Ivan: „To vlastně trvá doteďka, protože tam máme 

hřiště - tam se hrál volejbal. Na to mám jednu vzpomínku, jak taky P. s námi hrál a najednou 

se chytil za lejtko a říká: "Někdo mě praštil šutrem." - "Prosím Tě, kdo jako tady…“ - on mu 

prasknul sval a na lejtku měl i díru. Ale ono to vypadalo jako na první pohled, že ho někdo 

trefil šutrem.“ Pan Daniel: „Já je hecoval. Já jsem chodil hrát nohejbal. A on to nikdo 

neuměl. Nikdo se mnou nechtěl hrát. Zase jenom těch pět chat. No byla sranda no.“ Na vodní 

nádrži se dokonce jezdilo v kanoi. Paní Barbora: „My jsme seděly s holkama u B. 

Pochopitelně jsme popíjely nějaké to červené vínečko. No a oni se rozhodli, že půjdou s tou 

kánoí na tu nádrž. "Tak jdeme taky!" Tak jsme šli všichni.“

Do osady jezdili i v zimě. Paní Barbora: „No a na chatě to v zimě bylo udělaný tak, že 

kdo přijel první, měl povinnost v těch chatách zatopit a všichni pak přijedou do tepla… a že

má udělat všem buď kafe, grog, čaj… cokoliv… něco k jídlu…“ A i v zimě sportovali. Pan 

Ivan: „Když byly děti menší, tak se tam bruslilo, běhalo na lyžích. Zase to záleželo, jaká byla 

zima. Bruslení bylo před kolonií na tý nádrži a lyžovat se chodilo přes silnici na ty pole.“ Paní 

Barbora přiznala, že hrála také hokej. Pan Daniel: „Ženský v bruslích a s hokejkama. My jsme 

se tam mlátili smíchy.“ I když by se zdálo, že se se různé akce přizpůsobovaly dětem, zabavili 

se i rodiče. Pan Ivan: „No to právě bylo na tom to nejlepší, že se vyřádily děti i rodiče. 

(smích)“

Lyžování na poli, v pozadí ZO Řeporyje II (nedatováno)
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Zahrádkáři mezi sebou měli dobré vztahy a vzájemně si důvěřovali. Paní Klára: „A ze 

začátku, i když se třeba šlo na nějakou oslavu nebo dolů na táborák nebo k někomu jinýmu do 

chaty, tak se tady chaty nezamykaly, to se nechávalo odemčeno. Prostě se důvěřovalo, že mi 

tam nikdo nevleze a měli jsme tu taky peněženky, že jo v kabelkách a to. A nikdy se tady nic 

takhle neztratilo.“

.

3.5.1.Péče o děti

Jedním z důvodů, proč si lidé pořizovali zahrádku, byly děti. Kromě toho, že je tak 

rodiče dostali na čerstvý vzduch, byla osada celkem bezpečná, protože byla oplocená a brány 

se uzavíraly, ale vždycky tam byl nějaký dospělý, který se o ně postaral. Paní Klára: „Vždycky 

tady byl nějakej dospělej, kterej tady jakoby všechny tady měl trošičku na starost, kdyby se 

jako náhodou hlavně něco stalo.“ Paní Barbora: „No, ale když jsem tam měla pětadvacet dětí 

na hlídání, já jsem jim ve středu a v pátek pekla, a to bylo v momentě pryč. A chodili jsme s 

nima na procházky.“

Navíc se pro děti pořádaly různé akce. Pan Miloš: „Pořádají se tady dětský dny nebo 

víceméně se pořádaly, protože děti odrostly a moc novejch malejch tady teďko není. Takže 

tady byly různý závody, soutěže. A vždycky na začátek prázdnin byl dětskej den a potom na 

konci prázdnin byl další.“ Pan Ivan: „Pak jsme dělali různý aktivity jako dětský dny, pálení 

čarodějnic, ty velikonoční zvyky.“ O Velikonocích to tam vypadalo jako na vesnicích, vypráví 

paní Barbora a pak Daniel. „L. V. se namaloval jako šašek. Oblíknul si jak vesnický Pepíkové 

vestu, kazajku a klobouk. A děti chodili koledovat a on s nima! Do každý zahrady vlez i s 

dětma! No a děti z toho měly hroznou radost, že jo… To chodili celý procesí… On chodil v 

ponožkách...aby se nemusel do další chaty zouvat, tak chodil rovnou v ponožkách...v tom 

blátě... Pro děti se připravovali i výlety. Pan Ivan: „No tak výlety jsme dělali hlavně pro děti. 

Co já si pamatuju, tak jsem pro ně udělal několik akcí. Jako třeba jsme byli na Kozákově za 

drahokamama. Na kolech. A když už byly děti větší, tak jezdily ještě někam společně, někam 

na čundry.“ Pan Daniel: „Celá ta parta - to jsme naložili a jezdili jsme se s nima do Radlic 

koupat.“

Příjemnou prostředí pro děti určitě dělalo i to, že se všichni znali. Pan Miloš: „No taky 

děti tady nebyly vůbec třeba zvyklí na to dobrý den. To bylo samý: "Ahoj strejdo! Ahoj teto!" 

To jako nefungovalo, protože jsme byli v houfu tady. Všichni jsme se znali perfektně.“
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Paní Klára dodává, že je děti viděly v jiném světle: „ A nikdy se mi nestalo, nebo někomu z 

nás tady, že by řekly - no mami, nebo tati, vy jste starý! Ty děti nás braly prostě asi trošičku 

zase jinak, protože opravdu jsme tady s nima blbli, že jo, povídali, táboráků, co tady bylo a 

všeho. Takže se na nás koukali asi trošku zase jinak, než kdybysme byli jenom v bytě.“

Pan Ivan dodává: „Prostě ty děti tam měly úžasný možnosti aktivit, že se nenudily! 

Neměly sklon k nějakejm… ke kouření a k takovejmhle věcem, protože měly furt, co dělat… 

navíc se tam dalo ještě koupat v tý nádrži, což už se teď nedá. Takže tam se vyřádily, když 

bylo teplo a skákaly tam do vody.“

3.6. Politické a právní souvislosti

Zahrádková osada Řeporyje II má svůj vlastní osadní řád, vnitřní pravidla, která si 

osadníci sami odsouhlasí, a je vedena volenými zástupci – výborem. Pan Ivan: „Ty zahrádky 

na začátku vedl ten výbor, co přišel z Řep. Potom se doplnili ty příchozí z těch Řep ještě o 

nový, většinou to byli lidi taky z Řeporyj. No tak vlastně ten výbor postupně, jak taky ty lidi už 

stárnuli a takhle, tak se nahrazovali prostě novými lidmi. Problém je, že při týhle dobrovolný 

činnosti je to o tom, kdo je ochotný věnovat svůj volný čas na oltář ostatních. Takže to 

znamená vedle ještě prostě hodiny další práce.“Pan Daniel: „Pak se volilo z těch mladších.“

Zahrádkáři se řídili osadním řádem, který definuje, pro co smí být zahrádky užívány, 

jaké jsou povinnosti členů osady, nebo jakým způsobem skončí užívání zahrádky. Pan Daniel: 

„Jsou tady určitý stanovy, určitý pravidla, který se musej dodržovat a kdo je nedodržuje, tak 

tady prostě nemá co dělat.“ Pan Ivan: „Co je omezený, je pěstování drůbeže nebo chovného 

zvířectva. A jinak tam jsou omezený bazény na zahrádkách z důvodu prostě nedostatku vody.“

Na začátku se řešily převážně problémy spojené s brigádami. Paní Barbora: „Byla schůze, a 

tam ses dozvěděla, že plno lidí jako brigády dělá a plno jich nedělá, ale na zahrádku jezděj. A 

nedonutilas je…“ Pan Daniel dodává: „Tak jim dali pokutu. Museli zaplatit ty hodiny. Když 

neoddělali třeba, dám příklad - 30 hodin, tak za 30 hodin mu dali účet a musel ho zaplatit. 

Zase se za to nakoupili levně kabely na elektriku, půjčil se bagr, že se to tam vybagrovalo 

nebo takovýhle stroje z těch peněz.“

Zahrádkáři se rozhodně neshodli na tom, jestli byly osady podporované tehdejší 

vládou nebo ne. Někteří zahrádkáři si myslí, že byly podporovány. Paní Hana:“ Ty byly 

podporovány. Dřív jo, teď už ne. Vždyť jsme to dostali od státu a teďko by to bejvalo dopadlo 

tak, že kdybysme nevykoupili pozemky, tak by to zbourali. Pan Daniel: „Byly podporovaný a 

vlastně Sraz zahrádkářů byla taková organizace třeba na úrovni komunistický strany.“ Paní 
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Barbora říká, že bylo podporované proto, aby lidé necestovali: „To bylo hlavně taky z toho 

důvodu, aby nejezdili hodně na západ, víš. Protože kam si se dostala - do Bulharska, do 

Rumunska, do Maďarska…“ Pan Ivan dokonce říká, že oficiální stanovisko vlády bylo: „že

zahrádky sloužily jako plíce Prahy. To znamená, že byla podpora, aby ta zeleň byla 

udržovaná a ten stát to nestálo nic. Kdyby se mělo město starat o nějakej park, tak ho to bude 

stát na firmě a na těch lidech, co to budou obdělávat, strašně moc. Kdežto ty zahrádky jsou 

těma lidma obděláváný, tak že jsou ještě lepší než ten park.“ Ale nepociťoval, že by 

zahrádkáři byli podporováni: „Zahrádkáři nebyly žádná hnutí nebo strana, ale byla to 

zájmová organizace. Zahrádkáři nebyli podporováni nikým.“ Paní Alena smutně 

konstatovala, že se přece: „začali ručit i některé kolonie… a ty lidi vlastně se museli 

vystěhovat a bylo to z toho důvodu, že tam chtěli postavit nějaký komplex bytů nebo nějaká 

budova a když tam ty lidi byli třeba 15 let a teď tam najednou měli všechno nechat, tak to bylo 

těžké a to se právě stalo několika lidem, kteří potom vlastně v tom prvopočátku tady na těch 

našich zahrádkách byli právě majiteli těch zahrádek, kde se stavělo a tady dostali prostě 

pozemek a začali si to budovat znovu to, co měli už jednou vybudováno.“

Zahrádkáři také částečně vyvrátili, že by se nezajímali o politiku. Paní Alena: „Já 

bych řekla, že se nevylučuje mít zahrádku a sledovat politiku… Přece jenom když člověk 

opustí zahrádku, tak přijde domu, pustí si rádio, televizi a stejně, ať chce nebo nechce, je 

stejně do toho procesu, vtažený.“ Připustila ale, že v začátcích osady to bylo možné: V době 

normalizace, to bylo v 68 roce a ty zahrádky tady vznikly asi po 10 letech, čili tady je takové 

vakuum, že se nedělo nic a potom co se tady začalo stavět, tak lidi skutečně neměli zájem o to 

dění kolem sebe, ale mluvím opravdu o době, kdy se tady začínalo...protože každý chtěl aby to 

měl co nejdřív hotový, takže veškeré takovýto, když jsme se sešli tak, co udělat, jak udělat, aby 

už to konečně stálo a abychom se tomu konečně mohli věnovat…“ Pan Ivan: „Já musím říct, 

že jsem nic takovýho nepociťoval, protože jedna věc je koníček, což vlastně zahrádkaření je 

koníček a druhá věc je nějaká řekněme angažovanost lidí, ať už v rámci zaměstnání nebo v 

rámci nějakejch jinejch aktivit, který byly politický.“ Paní Hana ale vzpomínala na sociální 

jistoty: „Tenkrát byla jistá práce, člověk věděl, že do práce bude chodit. No a po tom roce 89 

zrušili továrnu. Čili vyhodili x lidí ze zaměstnání. Dělala jsem v ČKD. A dřív byla jistota. Pak 

už jistota žádná nebyla.“ Paní Hana byla potom ráda, že sehnala ve 48 letech práci 

Po roce 1989 začala mít osada problémy s pozemky. Pan Ivan vypráví, jak to s nimi 

bylo od začátku: „Jak jsem říkal, v Řepích jsme měli ve vlastnictví pozemek. Ustoupili jsme 

výstavbě paneláku a dostali jsme přidělený tyhlety pozemky od JZD Chýně. A teprve když 

vlastně vyšel zákon o půdě, tak jsme začali zjišťovat, jak na tom jsme. Poněvadž my jsme měli 
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smlouvu na pětadvacet let s JZD Chýně o využívání toho pozemku. A tak jsme zjistili, že 

vlastně JZD Chýně nám to dali s tím, že to ani nebylo jejich, a že to byly jakoby vklady. Já 

nevím, jak to JZD fungovalo…, že prostě ty členové tam vkládali svoje pozemky, ale ty 

pozemky byly pořád psané jako na ně.“ Pan Daniel: „V tom 89 si dělali nároky ty původní 

majitelé. Restituci na ty pozemky. Jenže oni si mysleli, že to je zahrada a chtěli účtovat, aby se 

jim platilo jako za zahradu, ale to byla role! Jako pole. A to bylo úplně něco jiného. To bylo, 

já nevím, 2 koruny za 100 metrů nebo za kolik, jako role. A oni si to chtěli počítat jako 

zahrady. Teď tam byla voda, elektrika udělaná, zkultivovaná byla ta příroda.“ Pan Miloš: 

„Tam dokonce potom restituce s námi zamávala tady, protože se vybralo strašně peněz na 

odkup těch pozemků. Abysme to měli ve vlastnictví. Do dneška ještě dva pozemky nejsou 

vykoupené a to bylo jako, jak bych to řekl, zelený pás kolem Prahy. Takže to se tenkrát kvůli 

tomu psalo, jestli bysme neměli nějakou úlevu třeba, na ten odkup těch pozemků, tak se psal 

dopis i na vládu a to vyšumělo. S námi se nikdo prostě... Zahrádkáři ty byly póvl pro ně.“ 

Paní Alena: „Na horní části zahrádek se 5 nebo 6 zahrádek muselo zbourat, protože to byl 

soukromý majetek jednoho zemědělce, a my jsme s ním měli uzavřenou smlouvu. On tu 

smlouvu nechtěl obnovit a nechtěl nám to prodat. A trval na tom, že chce, aby se ty chatičky 

zbouraly. Takže se ty chatičky nákladem asi 500 tisíc zbourali. Takže to bylo opravdu smutné, 

že díky jednomu člověku muselo 5 chatiček přijít pryč…“ Pan Miloš dodává: „Měli jsme tady 

na výboru původního majitele, pana Z. A ten nám tam řekl, bil se tam v prsa - ten pozemek je 

můj a já vás tam odtud prostě vyženu. Tak se mu to povedlo, protože chtěl potom takové 

peníze, že by to prostě na to zahrádkaření bylo prostě neúnosné, ta platba jemu. A kvůli němu 

se tam zbouralo 8 chat a dodnes tam ten pozemek leží ladem. Akorát že on udělal prostě ze 

sebe hrdinu, že nás tam odtud vyhnal.“

Pan Ivan se zmiňuje i o zahrádkářském zákonu: „Jako neříkám, že by to byli všichni 

tyhleti poslanci, stejnýho názoru, ale velice často v tisku nebo je v argumentaci ve sněmovně -

se ozve - my tady nejsme žádný zahrádkáři. Jo, prostě se teď pohlíží na zahrádkářskou činnost 

s takovým jako trošku despektem. Doteďka vlastně neexistuje zahrádkářskej zákon, kterej mají 

ve všech vyspělých zemích, který by chránil ty zahrádky, který by jim zajišťoval fungování, 

který je vlastně i pro ty ostatní. Jak říkám, a kor teď v týhle době, kdy ubývá zeleně ve městě. 

Tak třeba jsem viděl v Curychu, tam daleko blíž centru než jsme my, tam byla zahrádková 

osada a to město si ji považovalo, jo?! To berou, že to tam patří. A to není jenom prostě 

Švýcarsko. To je Německo, Benelux, jo.“
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3.7. ZO Řeporyje II dnes

Podle internetových stránek ZO Řeporyje II je výsledkem vzorová zahrádková osada 

moderního typu, která v současné době splňuje požadavky na zahrádkářské aktivity v rámci 

EU: ekologická výroba ovoce a zeleniny, výchova mladé generace k ekologii a ochraně 

přírody, zřizování a údržba zeleně ve velkých městských aglomeracích, naplňování 

doporučení EU pro volnočasové aktivity občanů sloužící k regeneraci.209

Lidé už ale nemají zahrádky z existenčních nebo ekonomických důvodů. Pan Ivan: „Ale 

jak říkám, jak se prostě ta doba vyvíjela, začaly převládat větší trávníky, aby taky děti měly 

prostě kde vegetovat. Potom taky je to otázka toho, že některý věci už se třeba teď ani 

nevyplatí pěstovat. Ještě aby si člověk pěstoval brambory na uskladnění, je v dnešní době už 

nepředstavitelný. Spíš se pěstujou takový věci na to, aby měl čerstvý, k okamžitý spotřebě, 

nějaký ty bylinky. Některé zahrádky se tak mění z převážně užitkové na okrasnou. Paní Alena:

Ovšem postupem doby, jak se ten náš trh začal zásobovat, a kolonie začala stárnout, tak 

stávalo, že se třeba 2 roky po sobě nepodařilo vypěstovat kvalitní cibuli, tak jsme to začali 

kupovat a pak se kupovalo i další… postupně se začalo upouštět od toho mít na zahrádce 

všechno. A vlastně se to začalo omezovat na takové produkty jako rajčátka, okurky, nějaká ta 

zeleninka ještě… celer už těžko, ale už je to podstatně slabší než to bývalo.“ Paní Klára: „Je 

pravda, že pár lidí teďko z těch novejch jsou spíš jakoby chalupáři. To nejsou jakoby 

zahrádkáři. Ty spíš jenom ten trávník, ale pokud si to udržujou, tak ať si to tam takhle mají.“

I vztahy v osadě se začínají měnit. Pan Ivan: „Já si myslím, že se vztahama problémy 

nebyly, že spíš teď ty lidi začínají být strašně sobecký. Každý si hledí svých problémů a ostatní 

moc nevnímá.“ Paní Klára: „Akorát se trochu pokazily oproti dřív ty vztahy, že jsou tady lidé, 

kteří nemají k zahrádkaření vztah, takže je to trošku takový. Dostali se sem lidé, kteří jsou 

trošičku, jak bych to řekla, takový namyšlenější, že jsou něco lepšího nebo tak.“ Dále dodává, 

že: „když jdeme dolů nebo takhle tak už zamkneme taky no.“ Pan Miloš: „Jak jsem říkal, tady 

se to hodně obměnilo, protože některý lidi zemřeli, někteří prostě už věkem na to nestačili na 

to obhospodařování, takže to pustili, prodali a říkám. Přišlo sem plno jiných. Hodně sem 

přišlo osadníků po těch velikých záplavách. Že jim to strhlo, ta velká voda, chaty někde na 

Sázavě apod. A už to nechtěli tam renovovat nebo stavět novou. Ale říkám, to jsou chataři. 

Ten tak nějaký "oliférie" a trávníky, a jinak pěstovat jako moc ne no.“ Paní Alena si ale myslí, 

že jsou v osadě dobré vztahy: „Teď se dá říct, že relaxujeme, že jsou tady vesměs dobré 

                                                            

209 Historie ZO Řeporyje II. [online]. [cit. 20-06-2014]. Dostupné z: http://www.reporyje.cz/obecne-informace/historie-zahradkove-osady-v-

reporyjich/
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vztahy, že sem člověk jezdí rád, že si tady odpočine, i když samozřejmě jak ta kolonie stárne, 

tak stárneme i my, tak se ty zádíčka hůř ohýbaj, než to bylo třeba před 20 lety…“

O zahrádky je i dnes stále zájem. Paní Hana: „Tady jak je sídliště Butovice, tak se sem 

chodí ptát na zahrádky. Lidi ze sídliště.“ Pan Ivan: „Jinak zájem o ty zahrádky je pořád, že jo 

i teď. Většinou jsou to lidi ze sídlišť, protože teď okolo těch Řeporyj je velký množství sídlišť, 

ať už je to Velká Ohrada, Butovice nebo Stodůlky. Takže to jsou lidi, který kolikrát přijedou z 

venku sem do Prahy, se nastěhujou, a chybí jím ten kontakt s tou přírodou. Ale lidi už si to 

představují trošku jinak. Právě narážíme na problémy, že lidem vadí si udělat ten kompost, 

ale současně nejsou ochotný ty odpady sami odvézt. Takže furt řešíme, že nám to třeba 

vyklopěj na ohniště, jo.“ Pan Ivan ještě dodává, že: “je zajímavý, že tam teď mladý manželé,

který prostě chtějí ty zahrádky, že už se to zase vrátilo, že takovej bum toho cestování, výlet do 

zahraničí, pokud možno co nejdál, je to jediný čím se můžeme chlubit, takže už to jako zase 

opadává, že už ty lidi si zase říkají, že potřebujeme pro to dítě, aby bylo v klidu, aby bylo v 

zeleni, že jo. Takže tam ty děti mají i to hřiště.“ A i děti starších zahrádkářů do osady stále 

jezdí. Paní Klára: „Ale turnaj v nohejbalu se tu hraje pořád. To sem choděj i naši kluci hrát, 

takže si tady udělají družstva a opravdu dostávají i poháry! Pan Ivan: „Záleží i na věku. 

Prostě jejich kluci tam přijedou vždycky s partou prostě si popít, že jo. Ale říkám, že pokud to 

nějak neohrožuje ty ostatní nebo to extrémně neruší, tak prostě je to součást života, protože 

všechny ty děti si tímhletím prošly.“

Zahrádkáři závěrem popsali, jak jezdí do Řeporyj stále rádi. Paní Hana: „Jo a jezdím 

sem doposavaď strašně ráda, protože jsme si to všechno tady dělali sami. Mám k tomu tedy 

takovej nějakej vztah. A jezdim sem ráda a jsem tady radši než doma. Jsou tady lidi kolem a i 

klid je tady.“ Pan Ivan: „Zahrádkaření je krásná věc. Ale říkám prostě, člověk k tomu asi 

dochází teprve určitejma letama, že jo, nebo když má rodinu, protože pokud je mladej tak spíš 

kouká vyrazit jako teď v tý době do světa, a jako se brání tomu zůstat na jednom místě v 

nějaký malý lokalitě (smích), ale ono je to asi správný, protože člověk by měl prostě toho 

poznat co nejvíc, aby si vážil toho, co je potom doma. Já to poznal při cestování, že vlastně 

jsem nenašel krásnější zemi… nebo krásnější město než je Praha. Všude jako byly nějaký 

zajímavosti, ale…“
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4. ZÁVĚR

V této práci jsem prostřednictvím rozhovorů se zahrádkáři z ZO Řeporyje II, studia 

literatury a orální historie pokusila zachytit význam zahrádkářství v období tzv. normalizace i 

změnu v činnosti zahrádkářů po roce 1989.

Doba reálného socialismu a především období normalizace způsobily, že se u nás 

zahrádkaření vyvíjelo specifickým způsobem. Oproti jiným evropským státům, kde byl 

největší rozmach zahrádkářství během obou světových válek, u nás během první světové 

války zahrádkářství teprve začínalo, a jak zmiňuje Pletánek, nebyly tyto počátky jednoduché. 

Největší rozmach nastal v 60. až 80. letech 20. století. „Nedostatek ovoce a zeleniny, špatné 

bytové podmínky, nemožnost občanského života a snaha o útěk do soukromí přispěly k rozvoji 

těchto osad. Snad právě proto je dodnes zahrádkaření u nás často považováno za

jakýsi relikt socialismu“210 Ale nyní víme, že zahrádkové osady tu byly dříve. 

Toto spojování zahrádkaření s dobou normalizace je pravděpodobně způsobeno tím, 

že v té době byl velký trend chataření a chalupaření. A dovoluji si říct, že jsou zahrádkové 

osady tohoto trendu pro obyvatele měst levnější variantou, protože zahrádkové osady se 

stavěly, jak ve městech, tak na jejich periferii. Narátoři sami popisovali, že když si vybírali 

zahrádku v Řeporyjích, byla pro ně důležitá blízkost bydliště a také to, že i stavba chatičky 

v osadě byla levnější než nějaké chata v chatové oblasti. Zároveň tak ušetřili na dopravě.

Zahrádky si pak pořizovali proto, aby si mohli pěstovat ovoce a zeleninu, protože 

plánované hospodářství normalizačního režimu řízené z jednoho mocenského centra vedlo 

k tomu, že byl nedostatek některého zboží. Sortiment ovoce a zeleniny, který byl v obchodech 

k dispozici se odvíjel pravděpodobně podle sezóny a navíc ani nebyl nejčerstvější. Zahrádkáři 

se tak stali samozásobiteli a ze své úrody měli prospěch nejen oni, ale i jejich blízké okolí. 

Měli ale problémy i se sháněním stavebního materiálu, ale vzájemnou pomocí nakonec osadu 

dostavěli.

Zahrádková osada ale přinesla zahrádkářům i rozmanitý společenský život. Vztahy 

mezi zahrádkáři se začaly vytvářet již v průběhu budování osady, i když spoustu zahrádkářů 

mezi sebou znalo již dříve, buď z osady v Řepích, z práce, nebo to byli dokonce příbuzní. Ale 

i noví zahrádkáři velmi rychle zapadli. Kromě toho, že spolu sdíleli běžný život, když k sobě 

chodili na návštěvy, slavili spolu také svátky, narozeniny a jiné významné dny. Společně s 

s dětmi pro které byla zahrádková osada, jak stvořená, jezdili na výlety a pořádali různé akce. 

Pro své „majitele“ představuje zahrádka i smysluplné naplnění volného času, místo k odpočinku 

                                                            

210 GIBAS, P., NOVÁK, A. a kol.: Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?, Praha: FHS UK, 2013, s. 44 
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na čerstvém vzduchu a je to také místo, kde mohou realizovat své plány. Společně pak pracují na 

údržbě osad. 

Velmi mě udivilo, že každý zahrádkář má zcela jinou představu o tom, jestli byly vy 

době normalizace zahrádky podporovány tehdejší vládou nebo ne, i přestože se ve všech 

ostatních tématech převážně shodovali. Dokonce toto téma ani moc nerozváděli. Z orálně-

historického a etického hlediska, jsem je ale nenutila, aby mi k tomu řekli více, nebo aby o 

tom dále hovořili. Bylo čistě na nich kolik času a slov věnují jednotlivým tématům. Protože 

mi byly podány různorodě informace, nedovoluji si v tomto směru učinit závěr, ale je dost 

možné, že se přece jen někteří zahrádkáři v době normalizace přestali zajímat o politiku a 

věnovali se budování osady a následně své zahrádky. To by potvrzovalo, že byla mezi lidmi 

jistá „společenská smlouva“.

Po roce 1989 se zahrádkáři museli řešit problémy spojené s pozemky a restitucemi. 

V současné době je ale většina parcel ve vlastnictví zahrádkářů a to znamená, že mají jistou 

budoucnost. Zahrádkáři už nemusí mít z existenčních nebo ekonomických důvodů pouze 

užitkovou zahradu, pěstuje se v menší míře a začíná se zvětšovat plocha okrasné zahrady. Je 

to způsobené také tím, že současný trh je možná až přeplněný potravinami, a některá zelenina 

kolikrát vyjde i levněji než vlastnoručně vypěstovaná. I přestože je v osadě mnoho straších 

lidí, začíná být o zahrádky opět zájem i u mladých lidí. Jsou to kolikrát lidé, kteří se přestěhují 

z venkova do Prahy a chybí jim příroda, nebo rodiče s malými dětmi, kteří chtějí, aby 

vyrůstaly v lepším prostředí, než na hřištích na ulici. A jsou to právě také lidi z blízkého okolí 

ze sídlišť a lidé, kteří by si rádi vypěstovali čerstvou ovoce a zeleninu bez chemických 

přípravků. 

Celkově lze říci, že zahrádky nejsou pozůstatkem minulosti, který postupně upadá. A 

pokud dobře fungují, neměly by být rušeny. Naopak je ve veřejném zájmu, aby stát začal brát 

zahrádkové osady vážně a začal je podporovat, protože nejsou prospěšné pouze zahrádkářům, 

ale i svému okolí. Mohl by si vzít příklad z jiných evropských měst, kde je na zahrádky 

pohlíženo s úctou a respektem. Tak jako měly velký význam zahrádky v minulosti, věřím že i 

době budoucí budou zahrádky lidem prospěšné, i když třeba jiným způsobem.
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http://www.zahradkari.cz/
http://www.politictivezni.cz/dokumenty/eticky-kodex-coha_201107290026541.pdf
http://www.cz-museums.cz/UserFiles/File/Legislativa/zakon-101-2000.pdf
http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
http://www.reporyje.cz/
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2 Barbora Tichá 27. 4. 2014 U narátorů 
doma

00:50:19 11

Daniel Tichý

3 Hana Fialová 10. 5. 2014 Zahrádka 00:25:30 5

4 Ivan Svoboda 15. 5. 2014 Restaurace 00:46:34 9

5 Jana Malá 19. 5. 2014 U narátorky 
doma

1:15:18 16

6 Klára Hrubá 4. 6. 2014 Zahrádka 1:09:08 18

Miloš Hrubý

6.2. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním údajů v rámci výzkumu bakalářské práce

Význam zahrádkářství v období tzv. normalizace

Dne .................  jsem poskytl (a) rozhovor v rámci výzkumu bakalářské práce Význam 

zahrádkářství v období tzv. normalizace pod vedením Lucie Prokůpkové, která studuje  Fakultu 

humanitních studií Univerzity Karlovy.

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumu a pro účely na něj navazující výzkumné 

činnosti smí být tento rozhovor zpracováván*:

 spolu s mým jménem a kontaktem na mou osobu 

 jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mou osobu

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 

výsledků výzkumu*:

 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem 

 souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem, ale chci takový text předem 

autorizovat 

 smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí osobou

Až skončí výzkum bakalářské práce Význam zahrádkářství v období tzv. normalizace, tento 

rozhovor*:

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů v plném 

rozsahu, včetně kontaktu na mou osobu tak, aby mě další výzkumníci mohli v případě 

potřeby znovu oslovit, úryvky uvedené v publikovaných výstupech takových výzkumů budou 

anonymizovány 

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale 

pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou 

 smí být dále zpracováván jen výzkumníky bakalářské práce Význam zahrádkářství v období 

tzv. normalizace
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Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno, adresa a osobní údaje obsažené v tomto 

rozhovoru zpracovávány nejdéle 30 let. Pokud k tomu byl dán souhlas, smí poté být využívány podle 

zákona č. 97/1974 Sb. o archivaci. V opačném případě musí být rozhovor anonymizován. 

Jméno:

__________________

Podpis

* vyberte jednu z uvedených možností

6.3. Tematické okruhy rozhovorů

1. Jakým způsobem jste se k zahrádkaření dostal (a)? Co Vás k pořízení zahrádky 

motivovalo?

2. Pamatujete si na dobu, kdy se osada Řeporyje stavěla? (Jak to tam vypadalo?)

3. Kdy jste poprvé přišel (a) do zahrádkářské osady Řeporyje? (Jak to tam vypadalo?)

4. Byla to Vaše první zahrádka?

5. Kdo zahrádky vedl? Podle čeho se řídily? Byly nějaké schůze, kde se jednalo o 

důležitých věcech?

6. Stavěli jste si chatičku sami? Byla parcela velikostně daná? Bylo nějaké omezení v tom, 

jak velká má být chatka? Jak velké mají být záhony? Co se smí pěstovat?

7. S kým jste na zahrádku jezdili? Jezdila s Vámi na zahrádku rodina/širší rodina/kamarádi?

8. Jak často jste na zahrádce trávili svůj čas? Měli jste možnost jet i jinam? (Například na 

chalupu nebo do zahraničí?) 

9. Jak jste se do zahrádek dopravovali?

10. Měli jste spíš užitkovou nebo okrasnou zahradu?

11. Co jste pěstovali? Snažili jste se úrodě nějakým způsobem pomoci? 

12. Využívali jste hnojiva a postřiky? 

13. Stávalo se, že se nadmíru urodilo? Co jste potom dělali s přebytkem?

14. Dalo se to, co jste vypěstovali, běžně sehnat v obchodech?

15. Jak významně ovlivnila produkce ze zahrádky Vaše živobytí?

16. Provozovali jste na zahrádce nějakou jinou činnost (koníček, sport)? 

17. Jaké vztahy mezi sebou měly zahrádkáři v osadě?

18. Pomáhali jste si navzájem? Vyměňovali jste si semínka, rady,…?

19. Konaly se nějaké společné akce (výlety, zábavy, sportovní dny, soutěže)?
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20. Co pro Vás zahrádka znamenala v době tzv. normalizace? 

21. Byly osady nějak omezovány nebo podporovány tamější vládou?

22. Pokud zasahovala? Jakým způsobem?

23. K jakým změnám došlo v činnosti vaší osady po roce 1989?

6.4. Fotografie

Všechny fotografie byly poskytnuty samotnými narátory.

6.4.1.Budování ZO Řeporyje II

Chatička ještě bez záhonů, červen 1981
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Provizorní přístřešek (nedatováno)

Pohled na zahrádku, když ještě nebyly vzrostlé stromy a keře (nedatováno)
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ZO Řeporyje II, konec 80.let

Stavění střechy (nedatováno)
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6.4.2.Společenský život v ZO Řeporyje II

V klubovně (nedatováno)

Oslava padesátin 1987
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Lyžování na blízkém poli. V pozadí osada. (nedatováno)

Velikonoce (nedatováno)
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Velikonoce (nedatováno)
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6.4.3.Dokončené zahrádky



72

6.4.4.Uznání osady
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6.4.5.Osadní řád zahrádkové kolonie ČZS Řeporyje II v Praze, rok 1981
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