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Milí prírodne zmýšľajúci záhradkári, 
záhradníci a iní pestovatelia a chovatelia hľadajúci 
alebo praktizujúci udržateľné (permakultúrne) 
pestovanie a chov v súlade s prírodou. 

Táto príručka, založená na opise našich 
vlastných skúseností a podložená našimi 
fotografiami, neprešla žiadnou jazykovou ani 
redakčnou úpravou, preto prosím prepáčte niektoré 
moje prehrešky voči súčasnej oficiálnej 
jazykovede.  

Príručka vznikla na základe mojich 
skúseností v našich dvoch prírodných záhradách, 
projektoch ktoré som pre vás roky vytvárala do 
roku 2015, konzultáciách vašich priestorov 
a samozrejme kurzov navrhovania, ktoré pre vás 
robím od roku 2015. 

Napísala som klasickým spôsobom niekoľ-
ko kníh, ktoré boli vydané knižne najväčším 
slovenským vydavateľstvom IKAR a mohli ste 
ich (niektoré stále môžete) zakúpiť na pultoch 
štandardných kníhkupectiev. 

Pri knihe, ktorú čítate, som sa rozhodla 
skrátiť čas a medzistupne, ktoré začali svoju 
históriu v našich záhradách, následne som 
momenty zvečnila mojim fotoaparátom, zachytila 
v hlave, následne v počítači, aby sa v skrátenej 
ceste dostali čo najskôr k vám. Vynechala som, 
respektíve urýchlila niekoľko medzistupňov, ktoré 
sú štandardne u vydavateľa a distribútora.  

Všetky opisy ako aj celý obsah sú moje 
a naše vlastné skúsenosti, čiže nepreberám časti 
z iných podobne ladených publikácií.  Pokiaľ 
sa rozhodnem na nejakú externú knihu alebo iný 
zdroj informácií upozorniť, urobím tak priamo 
v texte.  

V mojich tlačených knihách som popísala 
príbehy našej väčšej staršej prírodnej záhrady, 
ktorá začala vznikať z ničoho v roku 2004. 

Táto prvá záhradka dostala v roku 2016 
najvyšší stupeň prírodnej certifikácie a síce plaketu 
“Ukážková prírodná záhrada”. Ukážková 
znamená, že by sme ju mali ukazovať druhým 
a tým motivovať ľudí na zakladanie záhrad 
takéhoto prírodného typu. 

Našu domácu záhradku tým, že je súčasť 
nášho bývania ukazujeme raz do roka pre 
absolventov mojich kurzov, ako názornú praktickú 
ukážku. Celoročne ju ukazujeme v rámci 12 dielov 
nášho video seriálu „Zdravie zo záhrady“, ktorý 
je voľne dostupný na mojej web stránke a tiež 
prostredníctvom mojich kníh a článkov 
a rozhovorov v rôznych časopisoch a iných 
médiách.  

Teraz sa budem venovať opisom zakladania, 
navrhovania a skúsenostiam z našej druhej, menšej 
a mladšej prírodnej záhrady.  Pridám niekoľko 
tipov a fotografií zo staršej záhrady a tiež  príbehov 
a postrehov z obdobia, keď som navrhovala 
projekty prírodných záhrad aj pre druhých a robila 
som individuálne konzultácie.  

Dnes je moja snaha o šírenie zdravých záhrad 
zameraná skôr na šírenie osvety formou náučných 
názorných kurzov.  

Robím kurzy navrhovania, zakladania, 
pestovania, prirodzenej ochrany pred škodcami, 
prírodného včelárenia a chovu úžitkovej hydiny 
v prírodných záhradách. Súčasťou je spracovanie 
plodov, liečivé rastliny a zdravé recepty. 

Táto príručka vznikla v rámci podpory 
kurzov Škola prírodných záhrad.  

www.prirodne-zahrady.sk

Názorná výuka v našej 2. záhrade 





Čaro zátišia s prírodným jazierkom a jedlým lesom na pozadí v našej 1. väčšej záhrade 
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Áno, dá sa vytvoriť aj na menších 
pozemkoch zmysluplná malá prírodná 
permakultúrna, teda udržateľná záhrada. Pri 
minimálnych finančných nákladoch, ale o to   
s väčším osobným nasadením.  

Príkladom je naša vlastná menšia a mladšia 
prírodná záhradka v Chorvátskom Grobe, ktorá 
je vrátane stavby na štandardnom 6 árovom 
pozemku v zastavanej časti obce. Samotná 
záhradka má teda menej ako 5 árov.  

Začala vznikať na stavebnej suti v roku 
2011 a dnes (december 2018)  je z nej už mladá 
záhradná dáma v rozbiehajúcej sa prírodnej 
plodivej kráse. 

Vznikla bez navážky, bez veľkých nákladov, 
ale o to viac dostala našej pozornosti a času. 
Pretože o tom vlastne prírodné záhrady sú. Sú 
o vzťahu záhrady, celého priestoru vrátane flóry 
a fauny a ľudí, ktorí sú súčasťou. O tom je celá 
táto publikácia a všetko čo robím. Ako si 
vybudovať nielen záhradu, ale aj vzťah k nej.  

Pretože či súhlasíte alebo nie, sme 
neoddeliteľná súčasť prírody a čím skôr sa na 
ňu naspäť napojíme, tým skôr bude nielen naša 
záhradka ale celé naše okolie udržateľné pre život.  

Táto menšia záhradka dostala 25. júla 2018 
plaketu “Certifikovaná prírodná záhrada” a dnes 
slúži ako malá výuková prírodná záhrada v rámci 
mojich kurzov.

Pohľad cez lúčny vyvýšený val na oddychovú lúčku s ohniskom v 2. záhrade. 

Plaketa so sprievodným protokolom o splnení podmienok 
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