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V priebehu 50-tich rokov bude 
podľa odhadov polovica všetkých 
ľudí na Zemi žiť v mestách a tento 
trend bude pokračovať, až pokiaľ sa 
z väčšiny ľudstva nestanú mestské 
druhy. Neudržateľnosť stability 
miest po prekročení istej hranice ich 
veľkosti však prinesie novú výzvu,  
a to v podobe opätovného osídlenia 
zanedbávaného vidieku.

V
 idiecka kultúra v súčasnosti zaniká. Miest, 
kde by sa bolo možné naučiť zručnosti a ve-
domosti nevyhnutné na vybudovanie trvalo 
udržateľných vidieckych sídel je žalostne 
málo. Stráca sa spôsob myslenia, ktorý ich 

dokáže spájať do fungujúceho celku. Vidiecki všemajstri 
vyznajúci sa v stavbách, opravách, v chovaní zvierat, 
pestovaní rastlín sú čoraz vzácnejší. Život v malých mes-
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Mnohé vidiecke záhrady sú cennou, 
harmonicky zladenou zbierkou okrasných 

a úžitkových rastlín.

tečkách alebo na vidieku je pritom eko-
nomicky výhodnejší a plnohodnotnejší. 
Moderná doba však podobné myšlienky 
nepodporuje, zmena preto musí nastať 
v prvom rade v myslení ľudí.

Kontakt s prírodou
Praktické vedomosti o prírode môžeme 
nadobudnúť iba v úzkom kontakte s 
rastlinami. V priestoroch našich záhrad 
na to máme jedinečnú príležitosť. Pes-
tovaním úžitkových, liečivých rastlín a 
byliniek máme možnosť znovu objaviť 
radosť z pokorného správcovstva prí-
rody. Zavedený mýtus o separovaní 
úžitkovej časti záhrady od okrasnej už 
dávno neplatí. Moderné trendy nielen-
že podčiarkujú dôležitosť úžitkových 
záhonov, ale im v rámci celkovej kom-
pozície dokonca priznávajú náležité 
umiestnenie. Už to nie sú zamaskované 

hriadky zeleniny za nevzhľadným 
záhradným oplotením. Úžitkové 
plochy sú jasne vymedzené a ľah-
ko udržiavateľné.

Radosť z pestovania
Vitamínové jednohubky v podobe 
drobného ovocia akými sú ma-
liny, egreše či ríbezle, môžeme 
nenápadne prepašovať do nevyu-
žitých priestorov v záhrade. Nízke 
ovocné stromy a vinič sa dajú 
efektne kombinovať s trvalkovými 
výsadbami či okrasnými trávami. 
Zeleninové hriadky nachádzajú 
uplatnenie priamo v kombinácii 
s okrasnými plochami. Dôležitou 
úlohou je správne odhadnutie 
veľkosti úžitkovej plochy, ktorú 
dokážeme rýchlo a efektívne udr-
žiavať. Menej skúsení záhradníci 

V moderných 
záhradách plnia 

dôležitú úlohu 
ľahko udržateľné 

zeleninové hriadky.
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môžu vyskúšať rôzne bylinky či lie-
čivé rastliny, ktoré často používame 
aj pre ich okrasné charakteristiky. 
Zaujímavé sú taktiež rôzne lúčne by-
liny či tradičné rastliny ako pivonky, 

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375
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Zber a využitie dažďovej vody je 
nielen ekologickým, ale aj dizajnovým 

prínosom.

Harmonický súlad sa s prírodou 
je prvoradým cieľom pri 
vytváraní vidieckych kompozícií.

kosatce, rebarbora či hosty, ktoré 
dokážu navodiť tú správnu atmosfé-
ru. Vo vidieckej záhrade samozrejme 
nesmie chýbať nádoba na zber daž-
ďovej vody či kompostovisko.

Návrat na vidiek
Samotná práca v záhrade nie je pre 
mnohých z nás žiadnou výhrou. Ak-
tívny pohyb na čerstvom vzduchu 
a bonus v podobe chutných, svojpo-
mocne dopestovaných plodín je však 
čoraz väčším lákadlom. Tak isto ako 
aj samotný vidiek. Všeobecne zdieľa-
ný názor o vidieku ako o zaostalom a 
neatraktívnom mieste na život, bude 
čoskoro vyvrátený. Myšlienky o konci 
vidieckeho životného štýlu sú v rozpo-
re so všetkými cestami, ktoré nám ve-
dia zabezpečiť našu budúcnosť. Práca 
v krajine raz bude znovu atraktívnou 
a možnou každodennou súčasťou na-
šich životov.                                      e


