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přítomnost zahrádky pod-
porují, nebo o adaptačním 
potenciálu zahrádkářských 
osad proti klimatické změně 
(mimo jiné regulace teploty 
a mikroklimatu, retence 
srážkové vody či ukládání 
uhlíku) nabízí publikace 
sociálněvědní postřehy, 
které překračují limity 
pouhé „příručky“. Zasa-
zují totiž téma do širšího 
společenského kontextu, 
přičemž jako ilustrace stojí 
za zmínku například text 
Petra Gibase Zahrádkářské 
osady napříč časem a (evrop-
ským) kontinentem […]. V něm 
polemizuje s představou, že 
zahrádkáři privatizují veřej-
ný prostor pro své soukromé 
zájmy: „Paradoxně však slouží tento mýtus 
jako maškaráda zakrývající proces opravdové 
privatizace formou rozprodeje městských 
pozemků, který nevede k tvorbě veřejného 
prostoru ve veřejném zájmu (spíše v zájmu 
developera, pokud vůbec).“ (s. 14) 

Gibas dává současný zápas o udržení 
zahrádkářských kolonií do souvislosti s neo-
liberalizací státní a městské správy, která 
se „čím dál více stává zástupcem tržních 
aktérů, jejichž hlavním zájmem je stavět, 
a tím tvořit zisk“ (s. 13). Tyto texty dodáva-
jí publikaci širší rámec, když představují 
zahrádkářské osady nejenom jako užitečný 
prostor pro územní plán a lokální ekosys-
témy, ale prokazují zahradničení jakožto 
výraznou alternativu k ekonomicky i eko-
logicky kontroverznímu směřování státní 
a městské správy.

Diverzita témat tak poskytuje širokou zá-
sobárnu poznatků, argumentů a perspektiv, 
na druhou stranu je nevýhodou takového 
přístupu občasné opakování tezí a údajů. 
Texty se tematicky prolínají a mnohdy na 
sebe přímo odkazují, tato provázanost se 
ovšem na některých místech překlápí v du-
plicitu sdělení, především ve shrnujících od-
stavcích, které někdy opakují výčty výhod 
zahrádkářských osad. Vcelku ale publikaci 

považuji za dobrý příklad 
angažované vědy, která svá 
zjištění přiznaně a trans-
parentně zapojuje nejenom 
do analýzy společenských 
problematik, ale také 
do návrhů řešení. Svým 
zaměřením navíc publika-
ce navazuje na výzkumy, 
jejichž relevance nabývá na 
významu, tedy především 
na sociálněvědní a ekono-
mické studie zabývající se 
produkcí potravin a potra-
vinovou bezpečností. 

Například zpráva World 
Resources Report: Creating 
a Sustainable Food Future, 
vypracovaná mimo jiné ve 
spolupráci se Světovou ban-
kou a OSN, upozorňuje na 

to, že v roce 2050 se odhaduje počet obyvatel 
planety na téměř deset miliard, přičemž 
poptávka po potravinách stoupne řádově 
o desítky procent.2 Přestože zahrádkářské 
praxe nemohou být absolutním řešením 
potravinové ani klimatické krize, řada 
přínosů zmíněných v publikaci o zahrádkář-
ských osadách splňuje některé ze zásadních 
aspektů, ke kterým výše zmíněná zpráva 
vyzývá. Jedná se například o schopnost osad 
přispívat k zachycování uhlíku, zvyšovat 
produkci potravin, a to bez negativních 
environmentálních dopadů, či nepřímo 
chránit ekosystémy, které neslouží primár-
ně pro zemědělské účely. 

Knihu o zahrádkářských osadách ov-
šem v tomto kontextu považuji za zásadní 
především proto, že v západním rámci bývají 
samozásobitelské praktiky mnohdy opomí-
jeny jakožto užitečná alternativa k intenziv-
nímu zemědělství a dalším praktikám, které 
ohrožují klima a biodiverzitu. Také díky této 
publikaci je větší šance, že bude pokračovat 
„decentralizace“3 vědění o environmentál-
ních postupech, tedy že se na postsocialistic-
ké země nebude hledět pouze jako na státy, 
které se musí inspirovat „na Západě“. I v těch-
to zemích totiž existují činnosti inspirativní 
pro takzvaně vyspělou Evropu. l

BarBora DuŽí, naďa 
JohanIsová, Jan vávra 
(eds.): zahrádkářské 
osady aneb Proč neztrácet 
půdu pod nohama
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava 2021, 
76 stran, ISBN: 978-80-86407-86-9

Petr hruŠKa: 
spatřil jsem  
svou tvář 
Host, Brno 2022, 72 stran, 
ISBN 978-80-275-1354-3

Dne 8. září 1522 po vy-
čerpávající tříleté plav-
bě dorazila do Sevilly 
„poslední zbídačená 
loď velké Magalhăeso-
vy flotily / přetížená 
hřebíčkem, / osmnácti muži / a zprávou, / 
že Země nemá okraje, a tedy spočinutí“. Po 
pěti stech letech, 8. září 2022, vyšla nová kni-
ha básníka Petra Hrušky, částečně inspirová-
na právě onou historickou událostí prvního 
obeplutí zeměkoule. Čtenáři si mohou užít 
Hruškovy originální básnické obraty na 
pozadí historie, geografie, antropologie. Zase 
úplně jiný pocit pro milovníky populárně-
-naučných knih: „Když si první z nich vytáhl 
šipku z hrudi, / užasle si ji prohlížel. / Dosud 
se domnívali, / že jsou jediní na světě“. (eb)

BenJaMín 
laBatut:  
strašlivá závrať 
Paseka, Praha 2022,  
208 stran, ISBN:  
978-80-7637-289-4

Věda a vědci přinášejí 
nejen fascinující objevy, 
které posouvají lidstvo, 
ale také objevy, které 
dávají lidstvu možnost 
zničit sebe sama. Vědci jsou často rozporuplné 
osobnosti, které umějí ničit své okolí nebo 
sami sebe. O tom vypráví autor inspirován 
příběhy slavných badatelů (Habera, Grothen-
diecka, Heisenberga, Schrödingera). Kniha 
nizozemského autora žijícího v Chile Strašlivá 
závrať je „románem faktu“ a popisuje svižným 
tempem a čtivým jazykem některé zásadní 
momenty dějin vědy a rozporuplné osobnosti 
vědců. „Čtenářům se tak naskýtá jedinečná a fasci-
nující příležitost seznámit se s objevy a životy těchto 
lidí prostřednictvím jazyka literárního,“ říká k dílu 
jeho překladatelka Anna Štádlerová. (eb)


