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EDUGARD ATCZ65 (2016–2019) vznikl v rámci 
programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 
a zahrnuje renomované projektové partnery, kteří 
společně vyvíjí a šíří nové a přeshraniční vzdě-
lávací programy pro pedagogy, studenty a žáky, 
se zaměřením na výuku v zahradách. Ve společ-
ném vzdělávacím prostředí ukazujeme, kterými 
metodami a aktivitami lze podpořit manuální 
zručnost, smyslové vnímání a osobnostní rozvoj 
dětí a mládeže v rámci výuky, a vzbudit tak větší 
zájem o environmentální témata a přírodovědné 
vzdělávání. Projekt EDUGARD si klade za cíl, trvale 
etablovat zahradní pedagogiku do vzdělávacího 
systému na obou stranách hranice.

EDUGARD ATCZ65 (2016–2019) entstand 
im Rahmen des Programms INTERREG V-A 
Österreich-Tschechische Republik und umfasst 
renommierte Projektpartner, die gemeinsam neue 
und grenzüberschreitende Bildungsprogramme 
für PädagogInnen, Studierende und SchülerInnen 
für das Lernen im Garten entwickeln und verbrei-
ten. Im gemeinsamen Bildungsrahmen zeigen wir, 
durch welche Methoden und Aktivitäten die ma-
nuelle Geschicklichkeit, Sinneswahrnehmungen 
und die persönliche Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen des Unterrichts geför-
dert und das Interesse an Umweltthemen und 
naturwissenschaftlichen Weiterbildungen gesteigert 
werden kann. Durch EDUGARD soll Gartenpädagogik 
grenzüberschreitend und nachhaltig in der Bil-
dungslandschaft verankert werden.

EDUGARD – Education in Gardens



Zahradní pedagogika projektu 
EDUGARD
Zahradní pedagogika je praktické environmentální 
a přírodovědné vzdělávání o zahradě a vztazích 
či procesech v ní probíhajících. Propojuje zahrad-
nickou a pedagogickou činnost. Využívá zahradu 
s přírodními a látkovými cykly a biologickou 
rozmanitostí jako prostor pro rozvíjení teore-
tických znalostí a praktických dovedností žáků 
a studentů. Je založena na prožitkovém učení, 
vnímání všemi smysly a přímém kontaktu 
s organismy a přírodními materiály. Pobyt v přírodní 
zahradě umožňuje žákům bezpečně získávat vlastní 
zkušenosti, zlepšovat tělesnou kondici a manuální 
zručnost, rozvíjí osobní i sociální kompetence 
a posiluje pozitivní vztah k životu kolem nás.

Gartenpädagogik 
bei EDUGARD
Gartenpädagogik ist die Verbindung von gärt-
nerischer und pädagogischer Arbeit. Sie nutzt 
den naturnahen Garten mit seinen Natur- und 
Stoffkreisläufen und der biologischen Vielfalt 
als Lernraum zur Vermittlung von theoretischen 
Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten. Hier 
ist sowohl eine gärtnerische Bildung als auch 
eine Bildung zu naturwissenschaftlichen und 
umweltrelevanten Themen möglich. Die Garten-
pädagogik wirkt zudem in vielfältiger Weise auf 
die körperliche, seelische und soziale Entwicklung 
von Heranwachsenden. Sie richtet sich an Kinder 
und Jugendliche aller Altersstufen und Bildungse-
inrichtungen, an deren PädagogInnen sowie an 
Studierende einschlägiger Fachrichtungen.
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Přírodní zahrada z.s. 
Spolek vznikl v roce 2006 na základě inspirace z rakouského projektu Natur im Garten. Cílem spolku je 
především vytváření sítě přírodních zahrad a podpora jednotlivců i skupin při vytváření a zakládání přírod-
ních zahrad. Spolek je koordinátorem projektu Přírodní zahrada, jehož partnery jsou např. přírodní zahrady, 
ukázkové přírodní zahrady, poradci, pedagogové a další zájemci o téma a příznivci přírodních zahrad. Dále 
je certifikátorem přírodních zahrad, školitelem poradců projektu a pořádá řadu vzdělávacích akcí a exkurzí 
k šíření myšlenek přírodního zahradničení. 

V rámci projektu EDUGARD se spolek soustředí na propagaci zakládání školních zahrad a využívání přírodních 
zahrad ke vzdělávacím účelům. Z tohoto titulu zastřešuje ukázkové přírodní zahrady v jižních Čechách, které 
nabízí nebo v průběhu projektu začnou nabízet vzdělávací programy. Jedná se o ukázkové zahrady v Českých 
Budějovicích, Jindřichově Hradci, Mutišově a na hradě Šelmberk u Mladé Vožice.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Petrová 
Přírodní zahrada z.s. 
Klášterská 140/II 
377 01 Jindřichův Hradec 
E-mail: info@prirodnizahrada.eu
Tel.: 721 480 183 
Web: www.prirodnizahrada.eu 
FB: facebook.com/prirodnizahradyEU
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Zahrada na Kamenné
Lipka – pracoviště Kamenná

Kontaktní osoba: Ing. Dana Křivánková, DPDD.
Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno
E-mail: dana.krivankova@lipka.cz, Tel.: 543 420 823, 737 274 242

Web: www.lipka.cz/kamenna
FB: facebook.com/lipka.kamenna
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Zahrada na Kamenné 
Lipka – pracoviště Kamenná

Zdejší zahrada je ukázkou principů přírodních zahrad 
v kapesním vydání. Nádherná zákoutí na předzahrád-
ce a na zadním dvoře uprostřed historické městské 
zástavby dokazují, že i na velmi omezeném prostoru 
je možné vytvořit příjemné prostředí s nejrůznějšími 
zajímavými prvky. Najdete tu dvě jezírka, bylinkovou 
zahradu, vertikální zelenou stěnu či několik nápadi-
tých mobilních záhonů. Zahradu navštěvují v rámci 
vzdělávacích seminářů především učitelé, kteří zde 
nacházejí inspiraci, jak představovat přírodu a její 
zákonitosti svým žákům. Kamenná ale nabízí také 
pravidelné kurzy pro širokou veřejnost. Na Kamenné 
postupně vzniká Zdravé centrum v přírodní zahradě.
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Vzdělávací programy
Ekologické výukové programy v zahradě
Výukové programy pro ZŠ a SŠ, které učí 
žáky o přírodních procesech v zahradě 
a o jejích obyvatelích. 

Vzdělávací akce pro pedagogy
Kurzy a semináře, z nichž se podstatná část 
věnuje zahradní pedagogice a zakládání 
školních zahrad.

Akce pro seniory
Při jednoduchých tvořivých aktivitách mohou 
senioři načerpat sílu z přírody a aktivně si 
odpočinout v zahradě.

Kurzy zahradnického minima 
pro veřejnost
Praktické odpolední kurzy zahradničení, 
které udělají zahradníka z kohokoli. 

Tvořivé kurzy
Odpoledne věnovaná tvorbě dekorací 
z proutí a dalších přírodních materiálů.

Certifikace přírodních zahrad
Pomoc školám se zakládáním i certifikací 
přírodních zahrad.

Vzdělávání a stáže budoucích pedagogů
Kurzy zahradní pedagogiky a zahradní 
terapie určené nejen studentům pedagogiky. 
Zároveň mohou studenti pomoci s chys-
táním výukových programů či s přípravou 
tábora a získat tak potřebnou praxi. 

Exkurze
Exkurze do přírodních zahrad v České republice 
a v Rakousku.

Přehled všech aktuálních akcí pro pedagogy 
i pro veřejnost najdete na www.lipka.cz/kamenna.
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Zahrada U Řeky
Lipka – pracoviště Kamenná

Kontaktní osoba: Ing. Petra Štěpánková
Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno
E-mail: petra.stepankova@lipka.cz, Tel.: 543 420 823

Web: www.lipka.cz/kamenna, www.terapieprirodou.cz 
FB: facebook.com/lipka.kamenna

Již
ní

 M
or

av
a



14

Zahrada U Řeky 
Lipka – pracoviště Kamenná

Na břehu řeky Svratky najdete kromě rozrazilu 
i zahradu U Řeky. Nově vzniklá zahrada je koncipova-
ná jako ukázková školní přírodní učebna. Umožňuje 
návštěvníkům objevovat, bádat, hledat souvislosti 
a poznávat různé ekosystémy i jejich proměny v průběhu 
roku. Seznámíte se a prakticky si vyzkoušíte nové, 
ekologičtější postupy zahradničení, samozřejmě bez 
chemie. Zahrada je vhodným prostorem pro relaxaci 
a má i léčebný potenciál.

Najdete tu balanční spirálu pro nácvik rovnováhy, 
vyvýšené záhony uzpůsobené také pro nevidomé 
(stimulující čich a hmat), ovocné stromy i keře s plody 
k ochutnání, trvalkové záhony s pestrou paletou 
barev. Inspirací pro využití vody na pozemku je jezírko 
s dešťovou zahradou, zelené střechy a kompostovací 
toaleta. Vypěstované květiny, bylinky, ovoce a zeleni-
na, proutí a další přírodniny jsou výborným zdrojem 
čerstvého materiálu pro naše tvořivé aktivity.
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Vzdělávací programy
Zahrada U Řeky rozšiřuje prostor pro všechny aktivity, 
které probíhají na pracovišti Kamenná (viz str. 11). 
Umožňuje žákům, pedagogům, dětem i dospělým 
či seniorům poznání přírody skrze vlastní zkušenost 
namísto zprostředkovaných informací. 

Zároveň je šancí pro kontakt s přírodou pro ty, kdo by 
se do ní jinak nedostali — je bezbariérová.

Přehled všech aktuálních akcí pro pedagogy 
i pro veřejnost najdete na www.lipka.cz/kamenna.
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Zahrada na Lipové
Lipka – pracoviště Lipová

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Uhříčková
Lipka – pracoviště Lipová

Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
E-mail: alena.uhrickova@lipka.cz, Tel.: 543 211 264 

Web: www.lipka.cz/lipova

Již
ní
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Zahrada na Lipové 
Lipka – pracoviště Lipová

Hlavním zaměřením pracoviště je práce s přírodními 
materiály, staré tradice a řemesla. Žáci se zde do-
zvídají také o původu potravin či o životě v zahradě. 
Zahrada je vhodná pro výuku i pro pestrou činnost 
odpoledních kroužků. 

Je plná zvukových prvků: je tu zvonička ze dřeva 
a kamene, dendrofon, velká zvuková spirála ze starých 
kmenů. V zahradě nechybí ani živé ploty, množství 
kamenných suchých zídek, zelené střechy, vyvýšené 
záhony, kompost nebo bylinkové záhony. Na vyhřáté 
kvetoucí stráni můžeme pozorovat motýly a užitečný 
hmyz, budky vyvěšené na stromech zajišťují ptačí 
koncerty. Na vyvýšených záhonech kromě zeleniny 
roste i spousta okrasných květin, léčivek a užitkových 
rostlin. 

V zahradě byly vybudovány hmatové pomůcky, které 
seznamují s přírodou také děti se zrakovým posti-
žením – např. dřevěná ptačí galerie, kostky s reliéfy 
stromů a živočichů či nášlapné plastické stopy zvířat.
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Vzdělávací programy
Ekologické výukové programy v zahradě 
Mateřským i základním školám nabízí Lipová výukové 
programy, které učí děti o procesech v zahradě i o jejích 
obyvatelích. Zahrada je důležitým prostorem i pro vol-
nočasové aktivity městských dětí.

Akce pro pedagogy
Praktické semináře pro pedagogy zaměřené 
na zahradní témata ve výuce, stará řemesla a tvoření 
z přírodních materiálů.

Stáže budoucích pedagogů
Vedení kroužku, lektorování výukového programu 
nebo pomoc při jeho přípravě – třeba takto může 
vypadat stáž pro studenty učitelství na Lipce.

Akce pro veřejnost 
Pro rodiny s dětmi je připravena řada akcí s programem 
v zahradě (např. Mezinárodní noc pro netopýry, Vánoční 
Lipka, Zelený čtvrtek, Slunovrat a další). Kromě dětí, 
které na Lipovou chodí do volnočasových kroužků, 
sem přichází i dospělí, kterým jsou určeny tvořivé 
a řemeslné kurzy.

Přehled všech aktuálních akcí pro pedagogy 
i pro veřejnost najdete na www.lipka.cz/lipova.
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Zahrada na Jezírku
Lipka – pracoviště Jezírko

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Žilková 
Lipka – pracoviště Jezírko

č. p. 97, 664 00 Brno-Soběšice
E-mail: pavlina.zilkova@lipka.cz, Tel.: 545 228 567

Web: www.lipka.cz/jezirko
FB: facebook.com/lipka.jezirko

Již
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Zahrada na Jezírku 
Lipka – pracoviště Jezírko

Pracoviště Jezírko je obklopeno krásnými lesy a právě 
na ně zaměřuje své vzdělávací aktivity. Dětem 
i dospělým představuje les jako úžasné společenstvo 
plné živočichů i rostlin, jež stojí za bližší prozkoumání. 

Biotop lesa se více uplatňuje i v zahradě Jezírka. 
Návštěvníci tu kromě bylinkových a zeleninových 
záhonů najdou například prostor ponechaný přirozené 
sukcesi, habrový domeček pro děti, ukázku lesní školky 
nebo smíšený živý plot z volně rostoucích keřů. 

Jezírko je pověstné také pro jedinečné výukové prvky 
umístěné v zahradě i v jejím okolí. Unikátní Lesní 
naučná stezka kolem Jezírka propojuje zahradu s okolním 
lesním prostředím a na osmi hravých a interaktivních 
zastaveních představuje taje přírody a fyzikální zákony. 
Za návštěvu stojí také blízký sad s různými odrůdami 
jabloní či hrušní a včelstvem v prosklených úlech, díky 
nimž je možné seznámit se s jeho životem.
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Vzdělávací programy
Ekologické výukové programy v zahradě
Mateřským i základním školám nabízíme 
výukové programy, které dětem představují 
především život včel a dalších pomocníků 
v zahradě, ale i vše, co se děje ve vodním 
království nebo je zakleté v kamenech 
okolo nás. Zahrada je důležitým prostorem 
i pro volnočasové aktivity dětí.

Akce pro veřejnost
Velmi oblíbené jsou akce určené pro rodiny 
s dětmi či pro seniory (např. Slavnosti 
podzimu, Od Martina do Tří králů, Otvírání 
studánek a další). Každoroční oslava Dne 

seniorů v zahradě nabízí nejen velkou 
dávku zahradní inspirace, ale také aktivní 
odpočinek v přírodě.

Stáže budoucích pedagogů, 
vč. zahraničních
Čeští a zahraniční studenti pedagogiky si 
mohou na Jezírku vyzkoušet vedení kroužků, 
přípravu či lektorování výukového programu 
nebo se aktivně podílet na táborové čin-
nosti.

Přehled všech aktuálních akcí najdete 
na www.lipka.cz/jezirko.
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Kontaktní osoba: Ing. Bc. Martin Šrom
Lipka – pracoviště Rozmarýnek

Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
E-mail: rozmarynek@lipka.cz, Tel.: 541 220 208

Web: www.lipka.cz/rozmarynek

Zahrada na Rozmarýnku
Lipka – pracoviště Rozmarýnek

Již
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Zahrada na Rozmarýnku 
Lipka – pracoviště Rozmarýnek

Pracoviště Rozmarýnek se zaměřuje na vzdělávání 
o zdravém životním stylu, šetrném stavitelství a per-
makultuře. Unikátní ekodům s rozličnými ekologickými 
technologiemi a zahrada tvoří základ všech vzděláva-
cích aktivit.

Zahrada je navržena podle permakulturních principů 
a najdeme v ní řadu výukových pomůcek, např. několik 
vyvýšených záhonů, sluneční past, mobilní záhon či 
bylinkovou spirálu. Prohlédnout si tu můžete také 
technologie, které k přírodním zahradám bezesporu 
patří: různé typy kompostérů, solární sušičku či využití 
šedé a dešťové vody.

V zahradě se také setkáte s řadou různých zvířat. 
Ve spodní části je umístěn králičí kopeček a výběhy 
s jezírkem pro drůbež. Snadno tu narazíte i na volně 
žijící živočichy, kteří v zahradě nacházejí přirozené 
životní prostředí. K relaxaci i poznávání je připraven 
altán s hliněnou pecí a v zázemí zahrady je dokonce 
bezbariérový kompostovací záchod.
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Vzdělávací programy
Ekologické výukové programy 
v zahradě 
Mateřským i základním školám nabízíme 
výukové programy, které učí děti o přírodních 
procesech v zahradě a o tom, jak zpracovávat 
její plody. Zahrada je důležitým prostorem 
i pro volnočasové aktivity městských dětí.

Kurz permakulturního designu
Kurz, který účastníkům představuje, jak 
navrhovat lidská sídla a jejich okolí a přitom 
respektovat přírodní zákonitosti.

Akce pro veřejnost v zahradě
Pro rodiny s dětmi Rozmarýnek během roku 
připravuje řadu akcí s programem v zahradě.

Akce pro pedagogy
Vzdělávací akce pro učitele jsou zaměřené 
především na chov zvířat na školním 
pozemku.

Stáže budoucích pedagogů 
včetně zahraničních
Čeští i zahraniční studenti pedagogiky si 
na Rozmarýnku mohou vyzkoušet vedení 
kroužků, přípravu či lektorování výukového 
programu nebo se aktivně podílet na tábo-
rové činnosti. 

Přehled všech akcí najdete  
na www.lipka.cz/rozmarynek.
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Kontaktní osoba: Ing. Martin Kříž
Chaloupky Kněžice

Kněžice 109, 675 21 Okříšky
E-mail: martin.kriz@chaloupky.cz, Tel.: 568 870 434

Web: www.chaloupky.cz/knezice
FB: facebook.com/chaloupky

Zahrada na samotě u lesa
Chaloupky Kněžice Vy

so
či

na
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Zahrada na samotě u lesa 
Chaloupky Kněžice

Ekocentrum si drží romantický ráz panské lesovny 
s venkovskou zahradou, kde se z lavičky v altánu 
můžete kochat výhledy na vysočinské kopečky a údolí 
řeky Jihlavy. Přesto, že je lesovna ponořena v lesích, 
vítá své návštěvníky již z dálky. Tato ukázková přírodní 
zahrada má okrasnou část s trvalkami, připomínající 
zahrádky našich babiček a pod okny pravidelný záhon 
s léčivými bylinkami. V zahradě nechybí ani malé jezír-
ko a vrbový altán. V pěstební části jsou vysoké záhony 
a velký skleník na předpěstování sadby květin a zeleni-
ny, na kterém se samozřejmě podílí i žáci. Krásná je 
květnatá louka i ovocný sad se včelami. Torza starých 
stromů v sadu slouží jako úkryty pro živočichy. Velmi 
oblíbená je malá farma s domácími zvířaty. Přírodní 
amfiteátr je příjemným místem pro setkávání pod 
širou oblohou. Zahrada připomíná dlouhou chalou-
peckou historii, která se do ní doslova obtiskla.
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Vzdělávací programy
Ekocentrum navštěvují jak žáci a studenti všech 
stupňů, tak jejich učitelé. Pro žáky a studenty jsou 
připraveny vícedenní pobytové programy, pro učitele 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajímavý 
program nabízí ekocentrum také rodičům s dětmi: 
v dubnu Den Země, v září Ovčí den a během celého 
roku víkendové pobytové programy, letní tábory i jedi-
nečný Kovářský tábor pro táty a syny. 

Bližší informace o nabízených programech a akcích 
naleznete na www.chaloupky.cz.
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Zahrada na Ostrůvku
Chaloupky Velké Meziříčí 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Audy
Chaloupky Velké Meziříčí

Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí
E-mail: jana.audy@chaloupky.cz, Tel.: 566 522 831

Web: www.chaloupky.cz/velkemezirici
FB: facebook.com/chaloupky

Vy
so

či
na
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Zahrada na Ostrůvku 
Chaloupky Velké Meziříčí

Zahrada na Ostrůvku se nachází na soutoku řek Oslavy 
a Balinky, na okraji historického centra Velkého Mezi-
říčí. Působí tak i jako ostrov zeleně nedaleko rušného 
hlavního tahu v centru města.

Je tak malá, že ji lze přehlédnout z terasy bývalé 
prvorepublikové vily, jejíž odkaz je v zahradě stále 
místy patrný. V zadní části zahrady najdeme i tajemná 
zákoutí a lesní divočinu. V popředí nechybí ovocné 
stromy. Travnatá plocha je dělená dešťovým potokem 
svádějícím vodu ze střechy do jezírka, které je skry-
to v lemu vodních rostlin. Voda skýtá úkryt spoustě 
druhů vodních živočichů. Zeleninové a bylinkové 
záhonky, navazující bezprostředně na terasu, poskytují 
materiál pro výukové programy. V centru zahradního 
dění nalezneme též hojně využívané komposty. Je až 
neuvěřitelné, že i zde se našlo místo pro mrtvé dřevo, 
hmyzí hotely, divoký koutek i stan, který slouží jako 
venkovní učebna.



35

Vzdělávací programy
Ekocentrum nabízí jednodenní programy pro mateřské, 
základní a střední školy. Kromě toho také pořádá 
semináře pro učitele, kteří zde sbírají inspiraci, jak 
i v malé zahradě uprostřed města učit o velikých 
věcech přírody. Pracoviště se také věnuje volnočaso-
vým aktivitám pro děti a dospělé. Při ekocentru působí 
přírodovědný zájmový kroužek. Nejen pro členy 
kroužku, ale i pro další zájemce pravidelně organizuje 
příměstské tábory.

Bližší informace o nabízených programech a akcích 
naleznete na www.chaloupky.cz.
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Zahrada v údolí
Chaloupky Baliny

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Audy
Chaloupky Baliny

Baliny 1, 594 01 Baliny
E-mail: jana.audy@chaloupky.cz, Tel.: 564 034 536

Web: www.chaloupky.cz/baliny
FB: facebook.com/chaloupky

Vy
so

či
na
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Zahrada v údolí 
Chaloupky Baliny

Ekocentrum sídlí v bývalé zemědělské usedlosti v centru 
malé vesnice. Zážitková zahrada je inspirovaná okolní 
přírodou přírodního parku Balinské údolí. Najdete v ní 
potůček, mokřad, květnatou louku, sad, suchou stráň 
s rostlinami typickými pro meze a torzo staré lípy či 
jilmu. Zahrada vítá všechny návštěvníky bez ohledu 
na jejich omezení, proto je celá bezbariérová a tak 
umožňuje pohyb i lidem s různým zdravotním postiže-
ním. Je tak rozlehlá, že dává příjemný pocit svobodné-
ho pohybu a volnosti.  V zahradě najdete i prvky herní 
a relaxační. Produkční část, skrytou v uzavřeném dvoře, 
tvoří vyvýšené záhony, které jsou vhodné i pro péči 
zahradníků – vozíčkářů. Přestože je zahrada celkem 
„mladá“, dává již svou první úrodu – plody ovocných 
keřů. Trvalkové záhony kvetoucí od jara do podzimu 
tvoří barevnou paletu lákající nejen pohled návštěvníka, 
ale i různé druhy hmyzu. 
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Vzdělávací programy
Ekocentrum nabízí jednodenní programy pro ma-
teřské a základní školy včetně programů pro žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami. Pro znevýhodněné 
děti, dospělé i seniory jsou určeny programy využívající 
metod zahradní terapie. Pravidelnou činnost sociální  
rehabilitace rozvíjí Klub Lebeda. Výsledky jeho 
činnosti jsou vidět téměř na každém kroku, neboť 
jeho klienti se zapojují do zahradních činností a tvoří 
i různé zahradní instalace. Ekocentrum organizuje 
odborné semináře pro učitele a pracovníky v sociálních 
službách. Široké veřejnosti jsou určeny tradiční akce 
v rámci oslav Dne Země a podzimních slavností. 

Bližší informace o nabízených programech a akcích 
naleznete na www.chaloupky.cz.
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Zahrada na okraji vesnice
Chaloupky Horní Krupá  

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Kopecká
Chaloupky Horní Krupá

Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: iva.kopecka@chaloupky.cz, Tel.: 734 416 343

Web: www.chaloupky.cz/hornikrupa
FB: facebook.com/chaloupky

Vy
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Zahrada na okraji vesnice 
Chaloupky Horní Krupá

Ekocentrum najdeme v budově bývalé venkovské 
školy – dnešního Komunitního centra Krupská škola. Jeho 
posláním je předávat kulturně historické dědictví 
venkova, budovat vztah k přírodě a krajině a vést 
ke kreativitě a poznání původních venkovských 
řemesel. Zahradě přirozeně dominuje přírodní učebna 
v altánu se zelenou střechou a na něj navazující kame-
niště a pás bylinkových výsadeb. Příjemné zahradnické 
zázemí tvoří také zahradnická učebna a takzvaná 
Dědova dílna. Venkovský ráz zahrady podtrhuje krásná 
původní květnatá louka. Zahrada tak dokonale zapadá 
do okolní krajiny. Na přírodní zahradě v Horní Krupé 
najdeme též zeleninové záhony, jež dávají úrodu nebo 
motýlí kopeček s úkryty pro živočichy. Nejen děti 
potěší parádní ohniště s malým amfiteátrem, živý plot 
z jedlých keřů a malé jezírko.
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Vzdělávací programy
Toto pracoviště vítá děti od mateřských škol po studenty 
škol středních. Pro pedagogy připravuje ekocentrum 
odborné semináře a workshopy, pro veřejnost přednášky 
a komentované výpravy do přírody. Kromě toho jsou 
každoročně pořádány akce jako Den Země, Den brambor 
nebo dýní, Drakiáda, letní pracovní camp, zimní a letní 
tábory.

Bližší informace o nabízených programech a akcích 
naleznete na www.chaloupky.cz.
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Zahrada u řeky
Chaloupky Třebíč

Kontaktní osoba: Iveta Machátová 
Chaloupky Třebíč 

Brněnská 723, Třebíč
E-mail: trebic@chaloupky.cz, Tel.: 731 440 922 

Web: www.chaloupky.cz
FB: facebook.com/chaloupky

Vy
so
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Zahrada u řeky 
Chaloupky Třebíč

Zahrada u řeky je nejmladším pracovištěm patřícím 
do sítě ekocenter Chaloupky o.p.s. Najdete ji 
na Brněnské ulici v Třebíči patnáct minut chůze od cen-
tra. Bývalé zahradnictví, ležící na břehu řeky Jihlavy, 
přetváříme v ukázkovou přírodní zahradu, která plní 
několik funkcí: výukovou, osvětovou a komunitní. 
Hned u vchodu vítá návštěvníky záhon s trvalkami 
a na třech mírných terasách vysoké záhony. Tato část 
zahrady je pěstební. Ve vysokých záhonech našla své 
místo zelenina i léčivé byliny. V zadní části pozemku 
je malá divočina s loučkou, stromy a keři, nechybí 
ani stromy ovocné a jedlé bobulové keře. Zázemí za-
hrady tvoří zahradní chatka, sociální zařízení a plátěný 
stan. Přesto nabízíme čtvero ročních období v zahradě. 
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Vzdělávací programy
V dopoledních hodinách realizujeme výukové programy 
pro mateřské a základní školy. Odpoledne nabízíme 
volnočasové aktivity pro děti: zahradnicko-výtvarný 
kroužek Pupalka, akce pro rodiny s dětmi: květnový 
Medový den, červnové Svatojánské slavnosti, říjnové 
podzimní slavnosti. Většina prvků na zahradě vznikala 
a bude vznikat formou workshopů s veřejností. Některé 
vyvýšené záhony slouží pro komunitní pěstování. 

Bližší informace o nabízených programech a akcích 
naleznete na www.chaloupky.cz.
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Fakultní výuková zahrada 
Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity

Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.
Fakultní výuková zahrada – pracoviště Na Sádkách (univerzitní campus)

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

E-mail: zvacha@pf.jcu.cz, Tel.: 387 773 065
Web: www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/zahrada.php
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Fakultní výuková zahrada 
Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity

Zahrada je umístěna na okraji univerzitního kampusu 
ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích, její rozlo-
ha je 6 480 m2. Zahrada byla založena v roce 1981 a je 
spravována zaměstnanci katedry biologie.

Na zahradě byla vybudována vzorová výuková stano-
viště. Mezi stálá zařízení patří učebna, pergola, garáž, 
skleník, hygienické zařízení, pracovna vyučujících 
a technického personálu a sklad nářadí. Další části 
zahrady pak tvoří zelinářské oddělení, oddělení okras-
ných rostlin, vřesoviště, oddělení léčivých rostlin, 
oddělení polních plodin, sad a jedlý les, jahodovna, 
bylinková spirála, vyvýšený záhon, stěna popínavých 
rostlin, záhon smíšených kultur, květnatá louka, 
kompost, jezírko, divoký kout, ohniště se sezením 
pro výuku, pískoviště, stavby z vrbového proutí, 
geologická stezka, ještěrkovník, hmatový chodník, 
broukoviště a hmyzí hotel. 
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Vzdělávací programy
Prioritním účelem využití zahrady je příprava budoucích 
pedagogů na výuku přírodovědných disciplín. Zahrada je 
využívána pro praktickou výuku studentů učitelských 
i neučitelských oborů, k řešení jejich kvalifikačních 
prací a k organizaci seminářů v rámci dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků. Zahrada také slouží 
k tvůrčí, výzkumné a badatelské činnosti studentů 
a akademických pracovníků Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Fakultní zahrada je též s ob-
libou využívána mateřskými, základními a středními 
školami k exkurzím s možností vyzkoušet si výukové 
programy v rámci zahradní pedagogiky.
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Bylinná zahrada Šelmberk

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Nová
Danar z. s.

Hrad Šelmberk, Běleč 3
391 43 Mladá Vožice

E-mail: danar@seznam.cz, Tel.: 605 453 045
Web: www.centrumselmberk.cz
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Bylinná zahrada Šelmberk

Bylinná zahrada, koncipovaná po vzoru středově-
kých klášterních zahrad, je součástí areálu historicko 
řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk. Zahrada 
zahrnuje cca 50 druhů rostlin. Jedná se zejména 
o byliny s léčivými účinky, byliny využitelné v kuchy-
ni, ale také o rostliny vhodné pro využití v barvířství 
a textilní výrobě. Druhy jsou vybírány v souladu s do-
chovanými záznamy o pěstování rostlin ve středověku 
tak, aby zahrada věrně dotvářela celkový charakter 
centra. Záhony jsou opatřeny cedulkami s názvy 
rostlin a popisem jejich využití. Součástí je i zahradní 
domek s ukázkou dobového nářadí. Informační tabule 
seznamuje s historií klášterních zahrad a postupem při 
budování zahrady. Na vzniku zahrady se podíleli účast-
níci vzdělávacích programů, zejména děti a mládež, 
pod vedením lektorů spolku Danar. Aktivity v zahradě 
jsou nedílnou součástí programů pro školy i různých 
akcí pro veřejnost.
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Vzdělávací programy
Pětihodinový nebo dvoudenní pobytový program přibližuje 
účastníkům jednotlivé prvky života ve středověku. 
Program zahrnuje ukázku z vybraných řemesel 
(např. kovářství, hrnčířství, tesařství, bylinářství, plat-
néřství) i středověké zábavy, které si mohou účastníci 
vyzkoušet. Je koncipován jako soutěž skupin, do kte-
rých jsou účastníci rozděleni. Program je určen zejména 
žákům základních škol, využívá metod moderního 
vyučování a lze jej zakomponovat do ŠVP základního 
i gymnaziálního vzdělávání. Účastníci programu rozvíjí 
jak své individuální schopnosti – manuální i rozumové, 
tak současně i komunikaci a spolupráci v kolektivu. 
Program zahrnuje také problematiku environmentální 
výchovy, včetně seznámení s principy přírodního 
zahradničení. 

Programy probíhají každoročně v červnu a září, 
další informacena www.kralovstvidanar.com/cs/ 

offer/young.html.
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Zahrada u Dobro-mysli

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Smrž
Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia

při Základním článku Hnutí Brontosaurus Forest
Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice

E-mail: info@cegv-cassiopeia.cz, Tel.: 725 515 994
Web: www.cegv-cassiopeia.cz

FB: facebook.com/CEGVCassiopeiaCB
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Zahrada u Dobro-mysli 

Centrum environmentální a globální výchovy Cassi-
opeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu 
ve svém areálu na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. 
Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, 
ekologického pěstování rostlin, herní, prožitkové 
a vzdělávací prvky.

Zahrada slouží k uskutečňování environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně volně žijících 
živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako 
inspirace pro vytváření školních i soukromých pří-
rodních zahrad. Probíhají zde výukové programy pro 
školní kolektivy, semináře pro pedagogy a příležitostné 
akce (např. Den dětí).

V době přítomnosti pracovníků centra je zahrada 
přístupná veřejnosti. Zahrada je certifikovaná jako 
ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.
eu) a také jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti 
(www.permakulturacs.cz).
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Vzdělávací programy
Environmentální výukové programy
pro školní kolektivy (MŠ, ZŠ) – programy 
vázané na prostředí zahrady i programy 
určené pro široký okruh venkovních lokalit. 

Příležitostné akce
Den dětí, Den pro seniory a další s prožitko-
vě – poznávacím programem v zahradě. 

Projekt Rok v přírodní zahradě
Během několika setkání založí kolektiv 
žáků ZŠ společenstvo rostlin dle principů 

přírodních zahrad a permakultury, bude 
monitorovat a dokumentovat jeho vývoj, 
provádět potřebné zásahy, sklidí vypěstova-
ná semena a zpracuje poznatky do výsledné 
prezentace. 

Semináře pro pedagogy a veřejnost
2 – 3 semináře ročně zaměřené na různé 
aspekty tvorby přírodních zahrad a jejich 
využití (nejen) v environmentální výchově.

Komentované prohlídky zahrady
pro skupiny nebo jednotlivce dle předchozí 
domluvy.

Aktuální nabídku výukových programů 
a dalších aktivit najdete 

na www.cegv-cassiopeia.cz.
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Ukázková přírodní zahrada Anastázie    
Pozemské nebe 

Kontaktní osoby: 
Alena Kučerová

E-mail: pozemskenebe.alena@gmail.com, Tel.: 774 505 774
Irena Kovářová 

E-mail: zahrada.rudolfov@gmail.com, Tel.: 731 508 814
Polní 9, 373 71 Rudolfov

Web: www.pozemskenebe.cz
FB: facebook.com/pozemskenebe

Instagram: instagram.com/pozemskenebe
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Ukázková přírodní zahrada 
Anastázie 
Pozemské nebe    

Zahrada Anastázie se nachází v areálu Pozemského 
nebe na Rudolfově, 5 km od Českých Budějovic. Areál 
má rozlohu 5 000 m2 a přiléhá k nově budované 
komunitní zahradě Naše zahrádka. V zahradě Anastázie 
se nachází i výukové centrum Měsíčnice.

 V zahradě najdete mnoho zajímavostí – smíšené 
kultury, přírodní vodní biotop, skleník se systémem 
větracích kanálků, včelí úly, veselý kopec, háj předků, 
luční porosty, suché zídky. Můžete vyzkoušet i pobyt 
v léčebné pyramidě nebo si zameditovat ve speciální 
kapli. 
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Vzdělávací programy
Pozemské nebe – cíl školního výletu, na který nezapo-
menete!

V areálu Pozemského nebe najdete přírodní zahradu 
ANASTÁZIE, ve které probíhají výukové programy 
pro děti. Tyto jsou navrženy bez počítačové techniky, 
zato se živými zvířaty a s přírodní zahradou, která 
umocní sdílené informace. Při tvorbě programů se 
snažíme, aby působily na všechny složky osobnosti 
dětí.

Pro sdělení nejnovějších vědeckých poznatků použí-
váme formu adekvátní dětem a otevíráme tak prostor 
pro otázky dítěte, které si uvědomí, že je tvůrcem 
svého života.

Naše Vílí stezka vyhrála regionální kolo 7. ročníku 
soutěže T-mobile rozjezdy.
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Školní výuková naučná stezka
a školní zahrada České Budějovice

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrovská
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky
Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

E-mail: skola@soscb.cz, vavrovska@sosvaz.cz,  Tel.: 387 924 111, 387 924 118
Web: www.soscb.cz

Již
ní

 Č
ec

hy



66

Školní výuková naučná stezka  
a školní zahrada České Budějovice

Školní zahrada je součástí areálu Střední odborné 
školy, stezka prochází parkovou částí s mohutnými 
stromy, dále vede návštěvníky do ovocných sadů okolo 
rybníčků s vodním ptactvem, do zelinářské zahrady 
a provede je také květinářským úsekem s ukázkami 
letniček i trvalek. Součástí zahrady je i školní statek 
s domácími zvířaty.

Školní stezka je přístupná po celý školní rok, výukové 
programy jsou určeny především pro základní a ma-
teřské školy. Po telefonické domluvě je možné provést 
školy, skupiny i jednotlivce po stezce i s pracovními listy. 
Programy jsou zaměřené na stromy a keře v ovocném 
sadu i v parku. Nově vznikl i štěrkový trvalkový záhon 
a krátký pocitový chodníček.
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Vzdělávací programy
Aktuální přehled akcí naleznete na www.soscb.cz, 
na hlavní stránce jsou uvedené akce pro školy i širokou 
veřejnost.
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Květinová zahrada Florianus

Kontaktní osoba: Ing. Martin Charvát
Pražská 1286, 377 01  Jindřichův Hradec

E-mail: florianus@email.cz, Tel.: 607 800 424
Web: www.florianus.cz

FB: facebook.com/trvalkyflorianus
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Květinová zahrada Florianus

Původně klášterní zahradu u františkánského kláštera 
založil nově roku 1759 zahradnický inspektor, zahrad-
ník a sochař Jan Antonín Zinner pro markýzu Marii 
Isabellu Černínovou. Zahrada sloužila po celou dobu 
k pěstování zeleniny, ovoce a bylin, ale také k okrasným 
účelům. Františkáni zde poprvé v českých zemích začali 
pěstovat brambory (první zmínka je již z roku 1623).

Po roce 1801 se zahrada začala rozprodávat mezi 
panské úředníky a postupně pustla, po roce 1849 
ze zahrady zmizely všechny kamenné skulptury.

Vzniklo zde městské zahradnictví, které s různě dlouhými 
přestávkami funguje dodnes.

Dnes v areálu farské zahrady sídlí Trvalková školka 
a zahradnictví Florianus specializující se na produkci 
zahradních trvalek a bylinek. Terasovitá zahrada je 
z poloviny (cca 3 000 m²) určena pro ukázkové květi-
nové výsadby.
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Vzdělávací programy
V rámci projektu EDUGARD byl pro zahradu vytvořen 
vzdělávací program Trvalky v přírodní zahradě. Program 
je určen žákům 2. stupně, případně 4. – 5. ročníků 
1. stupně ZŠ.

Probíhá v reálném výrobním prostředí, v zahradnictví 
Trvalková školka Florianus. Účastníkům poskytne mož-
nost prakticky si ověřit teoretické poznatky, získané 
v hodinách přírodopisu.

Hlavním cílem programu je představit žákům reálné 
výrobní prostředí, vysvětlit jim principy „přírodní 
zahrady“, seznámit je se skupinami rostlin pro typická 
rostlinná společenstva (suchá, vlhká, lesní…) a provést 
praktický nácvik rozmnožování rostlin – vegetativní 
a generativní.

Aktivity programu přispívají k rozvoji klíčových kompe-
tencí žáků, a to kompetencí k učení, komunikativní, 
sociální a personální, a hlavně napomáhají rozvíjet 
kompetence pracovní. Vzdělávací program může 
nahradit či doplnit školní praktické výukové předměty.
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Bylinková obec Mutišov 
a Přírodní zahrada Bochníčkovi

Kontaktní osoba: Jana Bochníčková
Mutišov 18, 378 81 Slavonice

E-mail: info@bochnickovi.cz, Tel.: 736 776 211
Web: www.prirodnizahrada.eu

www.bochnickovi.cz
www.mutisov.cz

FB: facebook.com/bochnickovi
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Bylinková obec Mutišov 
a Přírodní zahrada Bochníčkovi

Náves jihočeské vesničky Mutišov zkrášlují bylinkové 
záhony s popisnými cedulkami a také velké množství 
původních keřů s jedlými plody (rybízy, rakytníky, 
muchovník, kdouloň …). Nebojte se ochutnat. Místní 
obyvatelé myslí i na hmyz, ptáky a drobné živočichy. 
To dokládají různé druhy úlů, záhony s medonosnými 
bylinami, hmyzí hotely a ručně vyřezávaná krmítka, 
které mohou posloužit k výuce dětí.

V Mutišově je přístupná i rozlehlá soukromá ukázko-
vá Přírodní zahrada Bochníčkovi. Jedná se o selskou 
zahradu s velkým množstvím bylin, květin, zeleniny 
a ovoce. Děti zaujmou nejen herní prvky umístěné 
na zahradě, ale i různé úkryty pro živočichy a chov 
drůbeže. Majitelka zde připravila několik interaktivních 
výukových programů určených pro nižší stupeň ZŠ. 

Obec má autobusové i vlakové spojení.
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Vzdělávací programy
Vzdělávací programy v Bylinkové obci Mutišov jsou 
určené pro nižší stupeň ZŠ. Děti se hravou formou učí 
o přírodních procesech v zahradě. Poznávají bylinky, 
kterých se zde pěstuje velké množství, zkoumají život 
v půdě a také zjistí, co se odehrává na 150 let starém 
javoru.

Důraz je kladen i na faunu v zahradě. S dětmi se 
zamýšlíme nad životem zvířátek, které zahradu obývají 
a hledáme jejich přirozené i uměle vybudované úkryty.

S dětmi také zkoumáme např. procesy šíření semen 
v krajině, důvody proč je příroda plná barev a vůní 
atd. Děti si mohou vlastnoručně vyrobit malý dárek 
pro maminku.
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Zahrada a park 
Vysoké školy pro pedagogiku 

zemědělství a životního prostředí
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Angermayergasse 1, A-1130 Wien
Zentrum für Weiterbildung und Drittmittelprojekte

E-Mail: info@agrarumweltpaedagogik.ac.at, Tel.: +43 1 877 22 66-0
Web: www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

FB: facebook.com/Hochschule1130

Ví
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ň
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Zahrada a park Vysoké školy 
pro pedagogiku zemědělství 
a životního prostředí

Vysoká škola s přilehlým 2,6 ha velkým zahradním 
areálem nabízí od roku 1953 zemědělské a od roku 
2008 environmentální vzdělávání. V rozsáhlém parku 
se spoustou stromů, keřů a luk se nachází terapeu-
tická a užitková zahrada se skleníkem, větší množství 
zeleninových záhonů, vyvýšených záhonů, ovocných 
stromů, bobulovin a různých míst k sezení.

Do roku 2015 byla zahrada za účelem rehabilitace 
navštěvována také seniory z geriatrického centra 
Wienerwald.

Od roku 2015 je zahrada – ve spolupráci s integračním 
projektem IGOR – využívána i žadateli o azyl. V rámci 
projektu „Ruku v ruce“ postavili imigranti společně 
se studenty pedagogiky životního prostředí v zahradě 
altánek k posezení. 
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Vzdělávací programy
Vzdělávání studentů
V zahradě probíhá část vzdělávání studentů 
v tématech zemědělské a environmentální 
pedagogiky.

Projekty se žadateli o azyl
V projektu „Jinýma očima – zažívat rozma-
nitost, žít trvalou udržitelnost“ jsou osoby 
a instituce za pomoci vzdělávacích nástrojů 
z oblasti ŽP a přírody podporovány v tom, 
aby se společně se žadateli o azyl zabývaly 
tématy jako např. dodržování hodnot, 
konflikty v sociální oblasti a identifikování 
se s Rakouskem.
V plánu je vytvoření další vzdělávací nabídky 
k podpoře kompetencí pro jazyk a jednání 
za pomoci činností v zahradnictví.

Semináře pro pedagogy MŠ, školních 
družin a volného času i pro pedagogy 
všech typů škol 
V zahradě je možné společně s dětmi zreali-
zovat jednodenní semináře – např. pěstování 
zeleniny, práce s přírodními materiály, 
poznávání rostlin, půda, zakládání zahrady 
apod. Filmy a materiály k tématům jsou 
k dispozici na webu školy.
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„Natur im Garten“ GmbH 
Am Wasserpark 1, A-3430 Tulln,  

E-mail: post@naturimgarten.at, Tel.: +43 2272/61960-112 
Web: www.naturimgarten.at

„Natur im Garten“
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Vzorová školní zahrada

Školy se stále více stávají celodenním prostorem 
pro život dětí, mládeže a pedagogů. Přírodní školní 
prostory se zároveň stále intenzivněji posouvají k vyu-
žití otevřených výukových forem a zvýšení vnímavosti 
pro přírodní témata. Ukazujeme zde školní zahradu, 
která zohledňuje hlavní potřeby žáků i učitelů při 
vyučování, o přestávkách a ve volném čase. Výuka 
ve školní zahradě je rozmanitější než jsou obvyklé 
představy a je možná ve všech předmětech. Návštěv-
níci mohou zažít funkčnost a působení školní zahrady. 

Ve školní zahradě se dbá především na:

výuku a učení se, pohyb, odpočinek, komunikaci 
a tvořivost

Zelená třída, ohrazená rostlinami, nabízí třídě prostor 
pro vyučování na čerstvém vzduchu. Školní prostor 
pod širým nebem nabízí mimo jiné možnosti pro uče-
ní, orientované na jednání, a procvičování praktických 
dovedností v různých školních předmětech. Rozmani-
tá posezení z přírodních materiálů se hodí pro výuku 
jednotlivců a malých skupin nebo jako komunikační 
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prostor o přestávkách. Zahradničení na zeleninových 
a vyvýšených záhonech umožňuje příjemnou práci 
v hodinách biologie a věcného vyučování, ve výživě 
a zahradnictví. Prvky jako živé ploty s plody k mlsá-
ní, keře, kompost, divoké koutky, hromady mrtvého 
dřeva a květinové louky zvou k bádání a objevování. 
Malé výklenky v dřevinách zase nabízí nutný prostor 
k úkrytu pro malé skupiny a jednotlivce. Rozmani-
té podněty k pohybu vznikají za pomoci robustní, 
proměnlivé modelace prostoru a otevřených herních 
ploch. Outdoorový pracovní prostor se hodí obzvláš-
tě pro pracovní vyučování, řemeslné práce a práce 
s rostlinami, ale i pro další formy výuky. 

Zahrada byla navržena projekční kanceláří:

Projekční kancelář pro krajinnou architekturu 
a územní plánování

DI Gerhard Prähofer
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Příroda hledá zahradu

Zahrada Příroda hledá zahradu se opírá o kritéria 
přírodních zahrad a má ukázat respektující soužití 
člověka a přírody. Tato zahrada prezentuje, že trávení 
volného času, zážitky a estetické nároky jsou velmi 
dobře kompatibilní s biologickým zahradničením 
a že nám navíc přináší podporu spousty pilných po-
mocníků, např. hmyzu.

V předzahrádce ukazuje moderní vertikální záhon 
možnosti ozelenění stěn. Zaoblený bylinkovo-zele-
ninový vyvýšený záhon ohraničuje obytnou terasu 
a pohrává si s nosem plností aromatických vůní. 
Posezení u ohniště a pískoviště určitě potěší děti. 
Ručně ukovaná železná socha dlouhonohého obrov-
ského pavouka poutá pohled a budí zároveň láskyplný 
respekt před mnoha miniaturními živočichy – pomoc-
níky. Hmyzí hotely nabízí zvířecím obyvatelům vhodné 
ubytování. Kolem dokola vytváří pestrý barevný lem 
trvalkové záhony.
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Selská zahrada

Selské zahrady dokazují, že je možné sjednotit okrasu 
a užitek. Jasné geometrické základní tvary byly přejaty 
ze středověkých klášterních zahrad. Křižovatka cest 
skrývá vedle křesťanské symboliky především prak-
tickou stránku, neboť podél těchto středových os 
leží záhony, které jsou lehce dostupné pro výsadbu, 
péči a sklizeň. Podél vnitřních rabat plotu je vysázená 
zelenina a bobulové ovoce. Smíšená kultura zeleniny, 
bylinek a kvetoucích rostlin láká spoustu užitečných 
živočichů, kteří se mimo jiné starají o biologický boj 
se škůdci bez „chemického kyje“. Zvenčí se nachází 
květinová louka s ovocným stromem, kopečkem 
ke šplhání a kmeny pro trénování rovnováhy. 
U kompostu je možné získat komplexní informace 
na téma půdní život, vedlejší poradenský stánek nabízí 
aktuální ekologické vědomosti a ve sklípku lze objevit 
zajímavé možnosti skladování ovoce a zeleniny.
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Badatelská zahrada

Školní třídy a rodiny s dětmi mají od roku 2011 novou 
zahradu, která byla perfektně uzpůsobena jejich 
potřebám. Zahrada dodržuje zásadu „žáci žákům“. 
Byla vyprojektována vítězi 1. mládežnické zahradnické 
soutěže, při které třídy z regionu Wagram (Dolní Ra-
kousko) navrhovali svoji ideální školní zahradu. Pomocí 
vítězného projektu z Grafenwörthu vznikla zahrada 
určená k objevování, zážitkům a experimentům.

V jezírcích, kompostu, živých plotech a záhonech 
vnímáme rozmanitost světa živočichů. Bosky po smys-
lovém chodníčku, ochutnávka bylinek a ovoce, 
poslouchání za dveřmi hmyzího hotelu – cílem je 
pochopit svět všemi smysly. Z květů, listů a větví 
je možné vykouzlit opravdová umělecká díla. Odbor-
níci projektu „Přírodní zahrada“ zde nabízí workshopy 
plné zážitků pro rodiny, pedagogy, školy a skupiny 
dětí. Výuka zahradní pedagogiky zde probíhá atraktivně 
a její účastníci se učí s radostí.
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Vzdělávací nabídka
DIE GARTEN TULLN nabízí, jako ekologicky vedená 
ukázková zahrada se svou enormní rozmanitostí 
zahrad, optimální rámec pro vzdělávací nabídky „Natur 
im Garten“. Tyto sahají od komentovaných prohlídek 
přes prakticky zaměřené přednášky a semináře pro 
soukromé osoby až po workshopy a výukové kurzy 
pro pedagogy a zahradní profesionály. Tematická paleta 
ekologického zahradničení je široká a sahá od půdy 
přes přírodě blízké prvky, péči o rostliny a ochranu 
rostlin až po ovoce, zeleninu, bylinky, trávník a louku, 
květiny a trvalky.

Vrchol nabídky tvoří „Dětská univerzita Tulln“ a ob-
líbené slavnosti „Natur im Garten“, při kterých jsou 
zahradní témata zpřístupňována širokému okruhu 
návštěvníků.

Všechny informace najdete na www.naturimgarten.at 
a na www.diegartentulln.at.
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