
Komunitná záhrada – Prírodovedecká fakulta UK 
 

Prostredie, do ktorého je komplex budov Prírodovedeckej fakulty UK zasadený sa 
vyznačuje veľkorysým pomerom zelených plôch a vysokou koncentráciou študentov 
a predstavuje miesto s mimoriadnym potenciálom pre realizáciu množstva 
participatívych projektov zvyšujúcich environmentálne povedomie aj kvalitu 
komunitného života na fakulte. Tento potenciál však zatiaľ ostáva do značnej miery 
nevyužitý – plochy pôsobia spustnuto, absentujú v nich atraktívne prvky, ktoré by 
v ňom študentov či učiteľov udržali a v podstate možno povedať, že ho prakticky 
nikto nevyužíva. 
 

Cieľom projektu Komunitnej záhrady Prírodovedeckej fakulty UK je časť tohto 
nevyužitého priestoru premeniť na jedlú, multifunkčnú, esteticky pôsobivú záhradu 
vytvárajúcu ideálne podmienky pre budovanie sociálnych vzťahov, sebarealizáciu a 
participáciu na udržiavaní a ďalšej kultivácii priestoru, vďaka čomu pre ľudí získa 
celkom nový, hlbší význam. Hlavným nástrojom premeny priestoru na modernú 
záhradu, ktorá by plne zodpovedala najprogresívnejším svetovým štandardom 
zohľadňujúcim potrebu citlivého prepájania ľudského a prírodného sveta, bude 
metóda permakultúrneho dizajnu postavená na vytváraní udržateľných a tvorivých 
celostných riešení ľudsko-prírodného vzťahu.  
 

Na základe spoločného rozhodnutia s vedením Prírodovedeckej fakulty bolo ako 
najoptimálnejšie miesto k realizácii projektu vybrané miesto označené na vzdušnej 
mapke. Miesto sa nachádza bezprostredne vedľa hlavného vchodu a je súčasťou  
hlavnej tepny, ktorou na fakultu prichádzajú ľudia, vďaka čomu má postupná 
realizácia najväčšiu šancu prebúdzať stále väčší záujem študentov i pedagógov 
o participáciu na projekte.  
 

 



Na tomto mieste bude na základe dizajnovacieho procesu realizovaného komunitou 
študentov a pedagógov vytvorená polyfunkčná sústava rôznych prvkov prepojená 
pestrou paletou rastlinných systémov tvorených ovocnými kríkmi a stromami, 
jedlými,  liečivými, a lúčnymi trvalkového charakteru, ktorých funkciou bude zvýšiť 
lokálnu biodiverzitu i estetický pôvab miesta. Unikátny charakter celej sústavy budú 
dopĺňať prvky slúžiace na stretávanie, rekreáciu a spoločenské udalosti. V prípade 
kvalitnej realizácie je možnosť impulz expandovať aj do ďalších, podobne 
nevyužitých častí exteriéru, v ktorom by mohli pribudnúť altánky, lavičky, hojdačky, 
ale najmä trvalkové sústavy dizajnované podobne ako slávna Lurie Garden 
v Chicagu (obrazová príloha).  
 
 

Financovanie 

 

Nosnú časť realizačných nákladov potrebných na dizajn a revitalizáciu priestoru 
komunitnej záhrady je možné riešiť viacerými nadačnými grantovými schémami 
orientovanými na podporu zelených projektov a možnosťou je aj finančná pomoc 
zo strany mestskej časti Karlova Ves, či z fondov rozvíjajúcich bratislavský región. 
Úvodný vklad (3000 EUR) podporujúci naštartovanie procesu do projektu prinesie 
Prírodovedecká fakulta, koordinátor projektu zo svojich vlastných zdrojov prináša 
1000 EUR. Táto suma je dostatočná na pokrytie nákladov na altánok, stavebný 
materiál (kameň, drevo), zeminu, náradie, trvalky, ovocné kríky a stromy.   
 
 

Kroky   
 

V prípade súhlasu s daným projektom je kľúčová podpora študentov a pedagógov. 
Projekt by mal byť predstavený na každej katedre, tak aby sa okolo neho čo 
najrýchlejšie mohlo vytvoriť „skalné“ realizačné jadro. S tým by sme následne 
spustili prípravné komunitné procesy tvorené, dizajnovaním priestoru, príprave 
realizačných detailov a následne samotným realizačným procesom.       
 
 

Dlhodobé ciele a výhody 
 

Inšpirácia 
Dlhodobým cieľom je prostredníctvom novo vytvorenej záhrady vytvoriť 
konkrétnu ukážku inteligentného zeleného dizajnu nevyužívaného priestoru a jeho 
obohatenie o estetický a úžitkový rozmer vytváraných rastlinných systémov 
v podobe „jedlého lesa“, ktorý by následne mohol byť uplatnený aj pri regenerácii 
a revitalizácii ďalších plôch v okolí Prírodovedeckej fakulty. 
  

Biodiverzita 

Počet rastlinných a živočíšnych druhov v prírodných ekosystémoch pod vplyvom 
ľudskej činnosti od roku 1970 klesol o viac než polovicu a ak tento trend máme 



zvrátiť, je potrebná nielen celkom nová koncepcia ľudsko-prírodných vzťahov na 
globálnej, ale aj na lokálnej úrovni. Predbežná štúdia predkladá celkom nový pohľad 
na tvorbu a udržateľnosť biodiverzity pri plánovaní mestskej zelene. Zámer 
revitalizácie časti priestoru s cieľom posilniť jeho biologickú rozmanitosť a rozložiť 
jeho jednotlivé funkcie tak, aby priniesol nielen nové sociálne impulzy pre 
študentskú a pedagogickú komunitu, ale aj zásadné obohatenie fondu flóry a fauny, 
ktoré by v priestore vytvárali optimálne podmienky pre návrat mnohých pôvodných, 
vplyvom environmentálne neuvedomelého urbanizmu vytlačených foriem života. 
Vitálnou súčasťou celej vytváranej sústavy s kľúčovou úlohou pri udržiavaní jej 
stability bude i včelie spoločenstvo, ktoré je už teraz chované na streche 
Prírodovedeckej fakulty.  
 

Opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy 

Ľudstvo v poslednom storočí zaznamenalo explozívny nárast populácie, ktorý so 
sebou priniesol nielen exponenciálny rast výroby a blahobytu v niektorých oblastiach 
planéty, ale aj raketové zvýšenie spotreby prírodných zdrojov a s tým spojeným 
environmentálnych, stabilitu klímy ohrozujúcich problémov, z ktorých mnohé dnes 
už svojim dopadom presahujú hranice regiónov a štátov. Popri snahe o pochopenie 
významu globálnych klimatických zmien, ich príčin, prejavov a dôsledkov, a 
energických nápravných krokoch konaných na globálnej a regionálnej úrovni, sú 
mimoriadne dôležitou súčasťou efektívnych riešení tohto problému aj lokálne 
riešenia, bez ktorých sú akékoľvek komplexnejšie snahy jednoducho odsúdené na 
neúspech. Vybudovanie komunitnej záhrady  v priestoroch Prírodovedeckej fakulty 
bude priamo znižovať negatívne dopady zmeny klímy prostredníctvom: 
 

 Ochrany, zachovania a ďalšieho zveľadenia už prítomných zelených plôch 
 Obnovy prirodzených symbiotických väzieb medzi študentsko-pedagogickou 

komunitou a mestskými prírodnými mikrosystémami   
 Budovania environmentálneho povedomia študentov a pedagógov 

 
 

Jedlý les 
 

Jedlý les (príp. lesná záhrada, jedlá lesná záhrada) je forma záhrady, ktorá je založená 
na jedlých drevinách (ovocné stromy, orechy), kríkoch a trvalých bylinách (jedlých i 
liečivých). Jedlý les je možné pokladať za kultúrnejšiu, ekosystémovo komplexnejšiu 
a produktívnejšiu verziu ovocného sadu. Jedlý les je mimoriadne účinným nástrojom 
pre budovanie komunity, pretože umožňuje aktívne zapojenie viacerých vekových 
kategórií, a zároveň takúto komunitu prepája s funkčným prírodným systémom. 
Jedlý les bol práve preto zvolený ako jeden z východiskových prvkov riešeného 
priestoru, tak aby mohol vzniknúť priestor pre zmysluplné angažovanie v priestore, 
ktorý k človeku miesto sterilne uhladenej zelene na akú sme v mestách zvyknutý 
prinesie kúsok z bohatstva a estetického pôvabu ekosystémov v podobe v akej ich 
nachádzame vo voľnej prírode. 
 



Dizajn a vývoj jedlého lesa 
Prvým krokom pri budovaní jedlého lesa je jeho dizajn podľa permakultúrnych 
princípov, vychádzajúci v predovšetkým z požiadaviek, možností a schopností 
budúcich používateľov. Typickou črtou jedlého lesa je rozvrstvenie výsadby tak, aby 
bol priestor nad i pod zemou využitý čo najefektívnejšie a zároveň diverzita 
priestoru bola čo najvyššia. Výsledný vzhľad jedlého lesa tak predstavuje premyslený 
systém vzťahov a prepojení, kde každá rastlina plní svoju funkciu (viazanie 
atmosférického dusíka a zlepšovanie pôdnych podmienok, mulčovanie, lákanie 
opeľovačov, potrava pre vtáky, mätenie a odpudzovanie škodcov, medonosnosť a v 
neposlednom rade samotná produkcia jedlej časti).  
 

 

Vrstvy jedlého lesa lesnej záhrady mierneho pásma: 1. Vysoké stromy, 2. Vrstva 
nižších stromov, 3. Vrstva kríkov, 4. Bylinná vrstva, 5. Pôdopokryvná vrstva, 6. 
Podzemná vrstva, 7. Vertikálna vrstva popínaviek, 8. Vodná / mokraďová vrstva, 
9. Vrstva húb. 
 

Na rozdiel od bežnej parkovej výsadby nie je možné funkčný jedlý les vytvoriť 
jednou výsadbovou akciou. Tak ako sa dreviny a ostatné rastliny jedlého lesa 
vyvíjajú, je dôležité priebežne dosádzať ďalšie vrstvy, ale hlavne odstraňovať a 
prerieďovať podporné rastliny, ktoré môžu byť následne použité ako mulč 
podporujúci pôdotvorné procesy. Vytvorenie pôdnych podmienok pripomínajúcich 
reálny lesný ekosystém počíta s výsadbou podporných drevín v ranom štádiu jedlého 
lesa, ktorých úlohou je predovšetkým tvorba biomasy nad i pod zemou, ktorá sa 
stane potravou pre pôdnu mikroflóru prospešnú pre rast a odolnosť produkčných 
rastlín. V prípade týchto podporných rastlín je teda nutné počítať s ich priebežným 
výrubom a orezom v prospech rastlín produkčných. 
 
 
 
 
 



Obrazová príloha 
 

Lurie Garden (Chicago)  

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Príklady trvalkovej výsadby 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príklady štruktúr 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



Príklady záhrad 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

Kontaktná osoba: Vladimír Lobotka, M.A. 
Email: vladobotka@gmail.com 
 


