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Abstrakt 

Návrhy zahradních systémů podle principů Permakultury vedoucí k dosažení soběstačnosti  
v klimatických podmínkách České republiky a Španělska  
Tato práce se zabývá aplikací permakulturních principů v praxi. Autorka vidí malé soběstačné komunity 
jako řešení ekologické, ekonomické i sociální krize dnešní doby. Navrhuje permakulturu jako odpověď 
na současný neudržitelný styl života poškozující životní prostředí a trendy globalizace spojené se 
zanikáním tradičních způsobů života jednotlivých kultur a regionů. 
První část práce vysvětluje, co je permakultura a shrnuje základní principy navrhování permakulturních 
systémů. 
V druhé části ukazuje permakulturní desing v praxi na návrhu dvou zahrad. Práce chce ukázat, že 
permakulturní principy jsou aplikovatené nezávisle na velikosti či umístění pozemku i sociálních a 
kulturních podmínkách, ve kterých se nachází. Za příklad byly vybrány dva pozemky. První se nachází 
ve Španělsku ve středomořském klimatu, druhý v České republice v klimatu mírného pásu. Návrhy 
zahrad byly vypracovány podle specifických podmínek oblasti a podle požadavků jejich obyvatel s cílem 
dosáhnout maximální možné soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Vzhledem k omezeným možnostem 
samotného pozemku jsou navrženy další možnosti obživy jako využívání zdrojů z volné přírody, směna a 
prodej produktů v rámci regionální ekonomiky a spolupráce v rámci komunity. 
Tato práce chce ukázat, jak i v omezených podmínkách a na relativně malém pozemku lze pomocí 
permakultury dosáhnout vysoké míry soběstačnosti jak potravinové, tak energetické bez drancování 
přírodních zdrojů a žít v souladu s přírodou. 
V závěru práce porovnává oba systémy v míře možné dosažené soběstačnosti a splnění potřeb 
obyvatel. 
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Abstract 

Desings of garden systems according to permaculture principles for achieving self-sufficiency in the 
climatic conditions of the Czech Republic and Spain. This thesis deals with the application of 
permaculture principles in practice. The author sees small, self-contained and self sufficient communities 
as the solution for the future, an answer to the present environmental, economic and social crisis. She 
promotes permaculture as the answer to our present lifestyle which cannot be maintained forever as it 
harms the environment, and to globalisation which leads to the extinction of traditional ways of life in 
various cultures and regions. 
In the first part of the thesis, we explain what permaculture is and we outline the core principles of 
permaculture system design. 
In the second part of the thesis, we show permacultural design in practice on the example of two garden 
designs. The thesis aims to show that permaculture principles can be applied regardless of size and 
location of the plot and independent of the social and cultural conditions of the location. The first plot is 
located in Spain, in mediterranean climate, the second in the Czech Republic, in temperate continental 
climate. Garden designs were based on the specific conditions of the area and on the demands of their 
owners. The goal was to achieve maximum self-sufficiency and sustainability possible. Taking into 
account the restrictions given by the plot itself, other possible natural sources of food and materials are 
suggested, as well as the option of material exchange, local product sales supporting local economics, 
and collaboration between the members of local community. 



 II 

This work aims to show that even in limited conditions and with small land plot available, permaculture 
principles may help achieve high self-sufficiency both in terms of food and energy, without destroying 
natural resources. It wants to show that it is possible to live in harmony with the surrounding nature. 
In the conclusion, we compare both systems in those aspects that are comparable, that is, in terms of 
the sustainability achieved and in terms of fulfilling the wishes and goals of their inhabitants. 
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