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Abstrakt 
Plochy zelene boli neoddeliteľnou súčasťou miest počas histórie. Produkčná 

záhrada, ktorá je pre človeka archetypálnym symbolom predstavujúcim obživu 
a spätosť so zemou, sa však v posledných rokoch zo štruktúry mesta vytráca. Článok 
sa zaoberá významom záhrad pre človeka a zdôrazňuje úlohu produkčných plôch 
zelene pri vytváraní životaschopného mestského prostredia v súlade so zlepšením 
udržateľnosti mesta, zvýšením potravinovej samostatnosti a obnovenia vzťahu 
človeka s krajinou.   

1 Symbolika záhrady  
Záhrady v histórií prešli dlhou cestou z plôch na zabezpečenie živobytia 

na najvššie formy umenia. Inšpirujúcim môže byť nielen rozsah záhradných štýlov, 
ale najmä rozmanitosť ľudskej kreativity pretavená do záhrad, ktoré boli vytvorené 
v extrémnych podmienkach. Kenneth I. Helphand opísal záhrady (dokonca 
aj individuálne rastliny) rastúce v malom množstve pôdy v púštnych väzniciach, 
nemocniciach, stredových diaľničných pruhoch, na prázdnych pozemkoch, 
v utečeneckých táboroch, na strechách, skládkach, pustatinách alebo dierach 
v chodníkoch ako záhrady vzdoru, záhrady vytvorené v extrémnych alebo zložitých 
environmentálnych, sociálnych, politických, ekonomických alebo kultúrnych 
podmienkach. (Helphand, 2006) 

Hoci sa neskôr zameriaval na výskum záhrad v časoch vojny, koncept záhrad 
vzdoru, ktorý je dôkazom ako silno človek túži po prírodnom elemente, 
je aplikovateľný aj v súčasnom mestskom prostredí. Hľadanie odpovedí na otázky: 

• Čo znamenala malá záhradka v zákopoch francúzskych vojakov (obr. 1)?  
• Aký význam mali záhrady pre ľudí uväznených v koncentračných táboroch 

počas druhej svetovej vojny (obr. 2)? 
• Prečo sa obyvatelia veľkých miest ako Londýn (obr. 3) alebo Berlín (obr. 4) 

počas vojny venovali záhradkárčeniu?  
nám môže pomôcť pochopiť, čo ľudí priťahuje na záhradách dnes. Podľa Georga 

Eisena (1988) záhrada počas vojny predstavovala snahu o prežitie, obranu rozumu 
a demonštráciu vzdoru. Helphand (2006) definoval päť najdôležitejších asociácií 
spojených so záhradou: 



8 
 

• Život.   
Ako všetky živé bytosti, aj človek je charakteristický pudom sebazáchovy. 

Produkty záhrady sú pre nás potravou, pre telo aj pre dušu. Naše podvedomie 
z veľkej časti ovplyvňuje správanie, a preto záhrada a záhradkárčenie, ktorá nám 
umožňuje vnímať našu existenciu ako súčasť prírodných procesov, nám prináša 
radosť a uspokojenie.  

 

    

Obr. 1 (vľavo) vojak v zákopovej záhradke v ploegsteertskom lese, Ypres Salient. Zdroj: TREVI, 
Alexander. Defiant Gardens. [online]. 27. 05. 2007, [cit. 2013-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://pruned.blogspot.sk/2007/05/defiant-gardens.html>.  
Obr. 2 (vpravo) americký vojak vo väzenskom nacistickom tábore Szubin. Zdroj: HELPHAND, Kenneth. 
Dr. John Creech, WWII. [online]. 24. 7. 2007, [cit. 2013-04-13]. Dostupný z WWW: 
<http://defiantgardens.com/category/pows/>.  
 

• Domov. 
Človek má hlboké väzby na miesto, ktoré zvykol nazývať domovom. Záhrada 

môže predstavovať symbol – spomieku na domov, ktorý sme kedysi obývali, 
pripomínať v mysli zakorenené spojenie človeka s pôdou. Môže fungovať ako prvok 
transformujúci nové prostredie na domov, alebo len nadväzovať spojenie 
s predchádzajúcim životom (a miestom, kde sa odohrával). 

 

    
 

Obr. 3 (vľavo) kuchynská záhrada v bombovom kráteri, Londýn (1942). Zdroj: TREVI, Alexander. 
Defiant Gardens. [online]. 27. 05. 2007, [cit. 2013-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://pruned.blogspot.sk/2007/05/defiant-gardens.html>.  
Obr. 4 (vpravo) záhrada pred ríšskym snemom, Berlín (1946). Zdroj: HEIMER, Leslie E. World War II 
Victory Gardens: 1940-1945. [online]. 14. 04. 2008, [cit. 2013-04-07]. Dostupný z WWW: 
<http://sidewalksprouts.wordpress.com/2008/04/14/wwii/>.  
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• Práca. 
Záhradkárčenie môže poskytnúť zvláštny pocit identity a uspokojenia, ktoré 

prichádza od manuálnej práce. Práca predstavuje symbiotický vzťah medzi 
ľuďmi a zemou (zvyškom prirodzeného sveta). 

• Nádej. 
Záhrada potrebuje čas - od zasiatia semena, cez rast rastlín až po ich dozretie. 

Zdanlivý zázrak transformácie semena na plod plný farby, chute, vône dodáva nádej. 
Jednoduchý akt, akým je založenie záhrady predstavuje budúcnosť, v ktorej rastliny 
dosiahnu schopnosť dávať úrodu. 

• Krása. 
„Krása je v očiach toho, kto sa pozerá“ – rozmanitosť krásna záleží na osobných 

zážitkoch, spomienkach a asociáciach pozorovateľa. Naše podvedomie je silne 
ovplyvnené kontextom, takže v extrémnych podmienkach aj jednoduché záhrady sa 
môžu stať najvyšším umením predstavujúcim normálnosť uprostred šialenstva, či 
kúsok poriadku v chaose. 

2 Záhrada a súčasné mesto 
Mnohé z dnešných miest fungujú veľmi odlišne od toho, ako to bolo v minulosti, 

čo sa najviac odráža na ich vzťahu k okolitému prostrediu. Na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že súčasné mestá majú byť „mestského“ a vidiek agrárneho charakteru, 
avšak tento zjednodušený scenár vytláča záhrady preč z mesta, čo znamená, 
že dnes potravina spotrebuje na prepravu viacej energie, než sama obsahuje 
(Viljoen, 2005). Odpoveďou na požiadavky udržateľnosti súčasných miest môžu byť 
rozličné formy záhrad a produkčných plôch.  

Poznávacím znakom týchto plôch je používanie produkčných rastlín 
v urbanizovanom prostredí, nielen za účelom produkcie, ale taktiež edukácie, popr. 
pripomenutia historických súvislostí. Produkčné priestory súčasného mesta by mali 
byť produkčné v mnohých zmysloch, poskytovať priestor pre voľnočasové 
a rekreačné aktivity, byť zelenými pľúcami mesta a zároveň poskytovať plochy 
pre mestské poľnohospodárstvo, na vnútromestské a prímestské pestovanie potravín. 
Obyvatelia mesta by tak mohli znovuobjaviť vzťah k pôde, vegetácia by sa stala 
premenlivou a prekvapujúcou. Aspekt poľnohospodárskej produkcie, známej 
z vidieka, môže priniesť nielen novú priestorovú kvalitu, ale tiež nové socio-
ekonomické a environmentálne kvality. Práca na záhrade môže prispieť k občianskej 
realizácií a zlepšeniu psychického zdravia obyvateľstva.   

V rámci mestskej štruktúry sa už v súčasnosti roztrúsene vyskytujú rôzne 
produkčné plochy, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch skupín: 

• plochy malej mierky (veľkosť S) 
Do tejto skupiny patria súkromné záhrady a rôzne mestské intervencie vo forme 

produkčných výsadieb a inštalácií na lokálnej úrovni. 
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• strednej mierky (veľkosť M) 
V rámci strednej mierky hovoríme o komunitnom pestovaní. Do tejto skupiny 

môžeme zaradiť komunitné záhrady, sady, skleníky a rôzne inštitucionálne záhrady 
(školské záhrady, záhrady nemocíc, pastoračných centier, domovov dôchodcov). 

• veľkej mierky (veľkosť L) 
Veľkú mierku predstavujú plochy minimálne vo veľkosti mestského bloku, kde má 

zmysel komerčné pestovanie. Zaraďujeme sem prímestské farmy, mestské farmy, 
koncepty vertikálnych fariem. Produkčné plochy veľkej mierky sú zaujímavou 
možnosťou pre postindustriálne mestá s veľkým počtom brownfields. 

• extra veľkej mierky (veľkosť XL) 
Zaraďujeme sem koncepty mestského poľnohospodárstva, zaoberajúce sa 

celkovou štruktúrou miest akými sú napr. NAAM (National Alternative Agricultural 
Model) – kubánsky národný alternatívny poľnohospodársky model (Rosset, 1997), 
CPULs (Continuous Productive Urban Landscapes) – model súvislej siete 
prepojených poľnohospodárskych plôch a verejných priestorov (Viljoen, 2005) alebo 
hybridné oblasti (Hybrid fields), kombinujúce generické mestské moduly 
s poľnohospodárskymi (Holland, 2009). 

3 Záhrady, výsadby a mestské intervencie  
Cieľom v rámci mestského plánovania by sa mala stať podpora existujúcich 

záhrad a produkčných plôch, vytváranie siete nových a ich začlenenie do systému 
mesta. Z hľadiska iniciácie zmeny, naštartovania procesu zavádzania produkčných 
plôch do štruktúry mestskej zelene je najzaujímavejšia skupina plôch malej mierky. 

 V Českej Rebublike, na Slovensku a v Poľsku je produkčná funkcia zelene často 
nedocenená. Mnoho záhradkárskych osád v mestách ustupuje výstavbe, zatiaľ čo 
plochy bývalých priemyslených areálov sú nevyužité a negatívne vnímané. Veľké 
množstvo zbytkových plôch v centrálnych častiach miest  čaká na svoje ďalšie 
využitie a práve produkčné plochy a „zelené“ intervencie môžu byť vhodnou formou 
ich dočasného využitia, ktoré pomôže naštartovať zmenu týchto lokalít. 
Najvýznamnejšími drobnými plochami štruktúry produkčnej zelene sú: 

• Súkromné záhrady.  
Pestovanie potravín v súkromných priestoroch siaha ďaleko do histórie, 

najvýznamnejšie sa prejavilo počas 1. a 2. svetovej vojny, kedy majitelia pozemkov 
svoje okrasné záhrady premieňali na užitkové „victory gardens“, zatiaľ čo študentské 
a občianske skupiny pestovali ovocie a zeleninu v parkoch a verejných priestoroch. 
V súčasnosti sú pre mestské prostredie typické okrasné záhrady, často náročné 
na financovanie a údržbu. Z tohto dôvodu vznikajú v mestách západnej Európy 
a severnej Ameriky rôzne občianske iniciatívy, propagujúce potravinovú sebestačnosť 
a udržateľný životný štýl formou súkromných produkčných záhrad. Môže ísť 
o záhrady a predzáhradky pri rodinných domoch, skupinu uzavretých prenajímaných 
záhradiek, záhradkárske osady aleboo malé záhradkárske pozemky v blízkosti 
bytových domov patriacich k jednotlivým bytom.  



11 
 

• Kontajnerové záhrady. 
V prípade malého priestoru alebo kontaminovanej pôdy je pestovanie rastlín 

v nádobách (obr. 5) /kontajneroch (obr. 6,7) zaujímavým alternatívnym riešením. 
Kontajnerové pestovanie má okrem nevýhody vyšších počiatočných nákladov 
na konštrukčný systém, zavlažovanie, atď. množstvo ďalších výhod, ako výrazne 
menej burín, menšie riziko prenosu škodcov a ochorení, pri inovatívnych mobilných 
kontajneroch vyššiu kontrolu nad množstvom slnečného žiarenia, vlhkosťou 
a teplotou substrátu a okolia. Kontajnerové záhrady sú tiež najčastejšou „zelenou“ 
intervenciou používanou v urbánnom prostredí s cieľom edukácie, aktivizácie 
a vyvolania verejnej diskusie ohľadom stavu a funkcie mestskej zelene. 

• Ovocné stromy v parkoch a uliciach. 
Verejné ovocné stromy sú jednou z možností, ako zlepšiť prístup obyvateľov 

k sezónnym potravinám. Nie sú však novou myšlienkou, jedným z historických 
príkladov môže byť Patio de los Naranjos (Sevilla) z čias maurského Španielska. 
Produkčné stromy rovnako poskytujú tieň, produkujú kyslík, majú pozitívny vplyv 
na mikroklímu urbanizovaného prostredia a ich pridanou hodnotou je produkcia 
ovocia, popr. orechov. 
 

   
Obr. 5 (vľavo) balkónová záhradka. Zdroj: LEWIS, Robin. Urban farming and gardening tips for small 
spaces. [online]. 07. 05. 2010, [cit. 2013-04-07]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.examiner.com/article/urban-farming-and-gardening-tips-for-small-spaces>.  
Obr. 6 (v strede) inštalácia z vlnených vreciek, NYC. Zdroj: LEVENSTON, Michael. 400 Woolly Pockets 
in 40 foot long edible wall. [online]. 23. 04. 2010, [cit. 2013-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cityfarmer.info/2010/04/29/400-woolly-pockets-in-40-foot-long-edible-wall/>. 
Obr. 7 (vpravo) inštalácia Public Farm I., NYC. Zdroj: WORKac. Public Farm I. [online]. 22. 06. 2008, 
[cit. 2013-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.publicfarm1.org/>. 

 

• Záhradné uličné výsadby. 
Patria sem produkčné výsadby v rušných uliciach, na parkoviskách, pred 

verejnými budovami namiesto okrasných kvetinových parterov. Primárnym účelom 
výsadby je edukácia obyvateľstva v oblasti pestovania a zdravej výživy smerom 
k „potravinovej gramotnosti“. Produkcia je využívaná na prezentačné účely alebo 
pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva. 
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4 Záver 

V mnohých častiach sveta majú záhrady a produkčné plochy dobré vyhliadky. 
Je však veľmi dôležité, aby si mestské zastupiteľstvá, urbanisti a obyvatelia miest 
začali uvedomovať význam mestského poľnohospodárstva v rámci bohatej zmesi 
činností, ktoré charakterizujú súčasné mestá. Ako svet stále viac urbanizuje, väčšia 
lokálna potravinová samostatnosť musí byť považovaná za dôležitý aspekt 
udržateľného rozvoja miest. Spolu s iniciatívami v oblasti energetickej účinnosti, 
ekologizácie dopravy a stratégiami na využitie vnútorného priestoru mesta, mestské 
poľnohospodárstvo môže významne prispieť k formovaniu udržateľnejších miest. 
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