
86 Eko B!VANIE/BYDLENÍ

A !o je permakultúra? Tento termín pochádza z anglického slova 
„permaculture“ - pôvodne „permanentagriculture“ (permanentné 
po"nohospodárstvo), neskôr roz#írené na „permanentculture“, !o 
v preklade znamená permanentné samoobnovite"né, trvalo udr$a-
te"né hospodárenie (agriculture). Neskôr sa v%raz aplikoval na cel% 
$ivotn% #t%l, teda culture– kultúru ako takú. Je to spôsob pestova-
nia, ktoré sa doká$e samé recyklova& – obnovova& bez zásadného 
vonkaj#ieho zásahu. Ak by sme túto definíciu e#te chceli zjednodu-
#i&, dalo by sa poveda&, $e ide o pestovanie, ktoré doká$e $i& svojím 
$ivotom a z roka na rok sa samé stavia na nohy. A bonus navy#e, 
vieme ho vyu$i&, teda nás „nak'mi“.

Tajomstvo 
permakultúrnej záhrady
V#eobecne platí, $e aj na malej ploche sa dá vytvori& men#ia prí-
rodná plocha na pestovanie lie!iv%ch byliniek, zeleniny a drobné-
ho bobu"ovitého ovocia. Na vä!#ej ploche mô$eme skúsi& pestova& 
a chova& vhodné kombinácie rastlín a zvierat.
V $iv%ch prírodn%ch záhradách platí pravidlo, $e sa nepou$íva 
$iadna agresívna chémia, teda pesticídy ani anorganické hnoji-
vo. Naopak, vyu$ívajú sa postupy, ktoré sú priamo odpozorované 
z prírody. V%sadba je pestrá, kombinácie rastlín sa navzájom dop(-
)ajú, podporujú a chránia. Príroda nepozná monokultúru, preto 
sadíme v t%chto záhradách zmie#anú v%sadbu.

PERMAKULTÚRNE ZÁHRADY SÚ, VE!MI 
ZJEDNODU"ENE POVEDANÉ, #IVÉ ZDRAVÉ 
ZÁHRADY, KTORÉ SÚ UDR#ATE!NÉ, PRETO#E 
FUNGUJÚ V SÚLADE S PRÍRODN$MI 
ZÁKONMI. PRÍRODA A JEJ VE%NÉ PRINCÍPY 
KOLOBEHU #IVOTA SÚ UDR#ATE!NÉ, TEDA 
SAMO OBNOVITE!NÉ POKIA! V TOM PRÍRODE 
NEBRÁNI %LOVEK SVOJÍM KONANÍM.  
AKO SA HOVORÍ, PRÍRODA %LOVEKA 
NEPOTREBUJE, %LOVEK BEZ PRÍRODY, 
NAOPAK, NEPRE#IJE. !UDIA SI TÚTO 
SKUTO%NOS& ZA%ALI VIAC UVEDOMOVA&.

PERMAKULTÚRNA 
ZÁHRADA

Tajomstvo záhrady v súlade s prírodou
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Ako to funguje
V !om teda spo!íva tajomstvo záhrady, kde sa takmer vôbec  
nekosí, nepleje, nestrieka, nehnojí, a v ktorej sa od skorej jari  
do neskorej jesene zbiera úroda? V prvom rade treba uveri&, $e  
tento zázrak je naozaj mo$n%. A $e "udia sú jeho svedkom v pod-
state odjak$iva. Rovnako ako Bill Mollison a David Holmgren,  
duchovní otcovia permakultúry, ktorí si v istom momente polo$i-
li zásadnú otázku: „Ak doká!e bez zásahu "loveka prosperova# les, 
pre"o by "osi podobné nezvládla aj záhrada?“ Povzbuden% touto 
hypotézou sa pustili do intenzívneho pozorovania prírodn%ch pro-
cesov, a vyvinuli systém pre trvalo udr$ate"né po"nohospodárstvo. 
Lebo práve to je cie"om permakultúry, sledova&, ako to robí príro-
da, napodobni& ju a v ideálnom prípade ju necha& pracova& za nás.
Ale !o to znamená v praxi? *ím sa vlastne permakultúrna záhra-
da odli#uje od ostatn%ch? Napríklad aj v tom, $e jej základ netvorí  
steriln% pokosen% trávnik, ale lúka, ktorá sa kosí len raz za mesiac 
a polieva iba v najvä!#ích suchách. Tie najtradi!nej#ie záhradné 
byliny sú predsa jedny z najlie!ivej#ích rastlín, !o nám príroda po-
núka, $ih"ava dvojdomá, púpava lekárska, kostihoj lekársky. *asto 
ani netu#íme, aké poklady sa v nich skr%vajú.
Permakultúra toti$ podobn%ch tajomstiev pozná desiatky. V prvej 
chvíli je !lovek ohromen% ich genialitou a hne+ vzápätí sa svoj-
mu údivu za!uduje. Ve+ sú to vlastne celkom prirodzené princípy.  
Posú+te sami.

Prírodné záhrady nám svojou prirodzenou pestros&ou ukazujú,  
$e prichádza jar, po nej leto, napokon jese) a zav'#ením je zima, 
na#e zrodenie, plodnos&, starobu a smr&. Moderné záhrady sú stá-

le zelené, s monokultúrnym trávnikom od jari a$ do zimy, so v$dy-
zelen%mi okrasn%mi drevinami, nemeniace sa, statické. Pri tom, 
!o nepodlieha zmene, máme pocit kontrolovate"nosti. K%m cyklus 
znamená zmenu. Dne#né záhrady sú preto ako obraz, ktor% sa ne-
mení. Na obraz sa v#ak pozerá, k%m v záhrade sa $ije.
Prírodná záhrada je návratom tam, kam !lovek odnepamäti patrí. 
Ak takú záhradu máte, potom máte ozdravov)u, posil)ov)u,  
zdroj kvalitn%ch potravín a e#te jeden schod do neba za to, $e  
pomáhate prírode.

Tipy pre vás

1.  Ka'dej rastline treba vytvori( prostredie )o najvernej*ie 
tomu, aké jej dopriava sama príroda. Práve preto je vä)*ina 
prírodn+ch záhrad rozmanitá. Nájdete tam slne)né aj tienisté 
miesta, skalky, drobné vresoviská, jazierka...

2. Nemenej dôle'ité sú vhodné kombinácie rastlín. A podobn+ch 
dvojíc )i trojíc by ste v ka'dej prírodnej záhrade na*li  
desiatky. A v,aka experimentom odvá'livcov neustále pribúdajú...

3. Lístie spod stromov neodhrabávate, ale necháte ho vyhni( 
rovnako ako v prírode. Poslú'i vám ako hnojivo pre rastliny, 
ktoré pestujete priamo pod ním.

4. Netvoríte si „monokultúrne“ riadky, ale skôr spolo)enstvá 
rastlín. Dôvod? Choroby )i *kodcovia sa tak (a'*ie *íria.

5. Vyberáte si zo záhrady najmä lokálne a trvalkové druhy, 
zv+*ite tak jej odolnos(. A v podobnom duchu by sa dalo 
pokra)ova( e*te ve-mi dlho. #ivo)íchy sú toti' vítanou 
spolo)nos(ou v ka'dej permakultúrnej záhrade.  
Ak je dobre nastavená, mô'u jej v+lu)ne prospie(.
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Hlavná my#lienka permakultúry spo!íva v tom,  
$e s prírodou spolupracujeme a nebojujeme pro- 
ti nej. Jej základné princípy vychádzajú z vedo-
mostí o prírodn%ch zákonitostiach, ktoré fungu-
jú u$ stáro!ia 

Permakultúrna záhrada je dôkladne a dôsledne  
premyslen% návrh pestovania a po"nohospodár- 
stva, ka$d% úsek a miesto v záhrade je rie#en%  
tak, aby podporoval ostatné prvky, ale aj priestor 
ako celok.

Dôle$itá je rôznorodos& rastlín, drevín i plodín.  
Kvety, bylinky, zelenina, ovocie, okrasné i ú$it- 
kové stromy aj tráva – doká$u $i& spolu, navzá- 
jom sa chráni& a podporova&.

Je dobré pozna& a vzdela& sa v odbore vzájomné-
ho pôsobenia a prospievania jednotliv%ch druhov 
rastlín – sú také, ktoré sa navzájom  podporujú, 
ale aj také, ktoré si preká$ajú.

V záhrade potrebujete aj prirodzen%ch ochrancov 
a predátorov zo $ivo!í#nej rí#e. Je$kovia, rôzne 
druhy hmyzu, u$ovky, ja#terice, vtáky, netopie-
re zabezpe!ujú záhrade prirodzen% chod a $ivot.

Zanecha& opadnuté lístie pod stromami, poko-
senú trávu na lúke nie je lenivos& ale jedna zo zá-
konitostí permakultúrnej záhrady. Pred  burinou 
ochráni pôdu nástielka. 

Chemické postreky a anorganické hnojivá sú, 
pochopite"ne, tabu. Na ochranu rastlín, prípad-
nú podporu ich rastu sa pou$íva kompost, bylin-
né v%luhy, hnojivo ekologicky chovan%ch zvierat  
a podobne.

hlavné zásady  
permakultúrnej  
záhrady

PERMAKULTÚRNEJ ZÁHRADY
ZÁSADY
ZÁHRADA V SÚLADE S PRÍRODOU. NA PRV$ POH!AD PÔSOBÍ DIVOKO A NEUSPORIADANE, ALE OPAK 
JE PRAVDOU. IDE O MAXIMÁLNE PREMYSLEN$ KONCEPT PO!NOHOSPODÁRSTVA. PRÁVE V TAKEJ 
ZÁHRADE DOKÁ#ETE AJ NA RELATÍVNE MALEJ PLOCHE DOPESTOVA& MNO#STVO RÔZNOROD$CH 
PLODÍN A BYLÍN. NAVY"E SA UPROSTRED TOHTO KÚSKA PRÍRODY BUDETE CÍTI& NAOZAJ V$BORNE.
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