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Únor | Február
Utrhl jsem květinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemřel. 

Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem. 
Andrej Plávka
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Prosinec | December
Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat. 

Francis Bacon
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Únor | Február
Ukaž mi svou zahradu a já ti řeknu, jaký jsi člověk. 

Alfred Austin
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Květen | Máj
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.

Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Lucius Annaeus Seneca
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Srpen | August
Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. 

René Descartes
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Knižní tipy pro „přírodní“ zahradníky

www.prirodnizahrada.eu

Propagační brožura Cesta k zahradní plaketě

Propagační brožura „Cesta k zahradní plaketě aneb Vítejte v přírodní zahradě“ vysvětluje základní 
pojmy projektu Přírodní zahrada. Např. co to je „přírodní zahrada“, co to znamená získat zahradní 
plaketu projektu, jaké druhy plakety existují, a hlavně jaká jsou základní kritéria projektu, jaké prvky 
může přírodní zahrada obsahovat a jakými přístupy je možné ji obhospodařovat.

Na 28 stránkách formátu V2 (10 x 21 cm) se spoustou fotografi í se nejen seznámíte se všemi kritérii 
přírodního zahradničení, ale můžete sami zjistit, jestli vaše zahrada kritéria splňuje, a případně si 
na základě této brožury můžete vaši zahradu i doplnit a upravit. Pokud si na to netroufáte sami, 
kontaktujte nás nebo někoho z našich partnerů v regionech, naši poradci vám rádi poradí či přímo 
pomohou. Tato brožura je rovněž ke stažení v elektronické podobě na stránkách projektu.

Příručka Moje přírodní zahrada

Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 232 celobarevných stran formátu A4 se spoustou 
fotografi í a nákresů. Jsou v ní obsaženy jak základní principy a postupy pro úplné začátečníky, 
tak i méně známá fakta pro odbornou veřejnost. Jedná se o první komplexní „učebnici“ zakládání 
a údržby zahrady ve spolupráci s přírodou a v souladu s trvale udržitelným způsobem života na 
planetě. 

Obsahuje kapitoly Prvky přírodní zahrady, Živá půda, Má bylinková zahrada, Zelinářská zahrada, 
Ovoce v domácí zahradě, Květiny a trvalky, Zahrada na balkoně a terase, Střešní zahrady, 
Zahrada pro děti, Přírodní zahrada – louka a Přírodní zahrada – zvířata. Publikace byla přeložena 
z rakouského originálu, vydaného v rámci projektu Natur im Garten. Dále je zde kapitola Živé 
ploty, která je dílem české autorky. Aktuálně se připravuje 3. vydání publikace, které navíc obsahuje 
rejstřík českých, latinských a slovenských botanických názvů.

Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu

Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu má 64 celobarevných stran formátu V2 (10 x 21 cm) se 
spoustou fotografi í. Jsou v ní obsaženy zkušenosti a rady s přírodním zahradničením od našich 
dolnorakouských kolegů. Brožura má jednoduchou formu a přehlednou strukturu. Publikace byla 
přeložena z rakouského originálu, vydaného v rámci projektu Natur im Garten pod názvem „Die 
100 besten Gartentipps“.

Je vhodná hlavně pro úplné začátečníky v přírodním zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkušenosti 
z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z výstavní plochy přírodních zahrad v Tullnu, které 
jsou zajímavé určitě i pro již zběhlé přírodní zahradníky. Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a 
zeleniny, tipy pro prvky v přírodní zahradě i pro péči o přírodní zahradu včetně podpory zvířecích 
pomocníků v zahradě. Dozvíte se zde také, jak si poradit se škůdci a chorobami na přírodní zahradě. 

Všechny publikace je možné si objednat u spolku Přírodní zahrada z.s. nebo u jeho partnerů – viz 
kontakty v tomto kalendáři nebo aktuálně na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Brožura Cesta k zahradní plaketě

Propagační brožura „Cesta k zahradní plaketě 
aneb Vítejte v přírodní zahradě“ vysvětluje základní 
pojmy projektu Přírodní zahrada. Např. co to je „pří-
rodní zahrada“, co to znamená získat zahradní plake-
tu projektu, jaké druhy plakety existují a hlavně jaká 
jsou základní kritéria projektu, jaké prvky může pří-
rodní zahrada obsahovat a jakými přístupy je možné 
ji obhospodařovat.

Na 28 stránkách formátu V2 (10 x 21 cm) se spoustou 
fotografií se nejen seznámíte se všemi kritérii přírod-
ního zahradničení, ale můžete sami zjistit, jestli vaše 
zahrada kritéria splňuje, a případně si na základě 
této brožury můžete vaši zahradu i doplnit a upra-
vit. Pokud si na to netroufáte sami, kontaktujte nás 
nebo někoho z našich partnerů v regionech, naši 
poradci Vám rádi poradí či přímo pomohou. Tato 
brožura je rovněž ke stažení v elektronické podobě 
na stránkách projektu.

Příručka Moje přírodní zahrada

Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 
232 celobarevných stran formátu A4 se spoustou 
fotografií a nákresů. Jsou v ní obsaženy jak základní 
principy a postupy pro úplné začátečníky, tak i méně 
známá fakta pro odbornou veřejnost. Jedná se 
o  komplexní „učebnici“ zakládání a údržby zahrady 
ve spolupráci s přírodou a v souladu s trvale udrži-
telným způsobem života na planetě. 

Obsahuje kapitoly prvky přírodní zahrady, živá půda, 
má bylinková zahrada, zelinářská zahrada, ovoce 
v domácí zahradě, květiny a trvalky, zahrada na bal-
koně a terase, střešní zahrady, zahrada pro děti, pří-
rodní zahrada – louka a přírodní zahrada – zvířata. 
Publikace byla přeložena z rakouského originálu, 
vydaného v rámci projektu Natur im Garten. Dále 
je zde kapitola živé ploty, která je dílem slovenské 
autorky. 2. vydání nově obsahuje rejstřík českých, 
latinských a slovenských botanických názvů.

Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu

Brožura má 64 celobarevných stran formátu V2 
(10 x 21 cm) se spoustou fotografií. Jsou v ní obsa-
ženy zkušenosti a rady s přírodním zahradničením 
od našich dolnorakouských kolegů. Brožura má jed-
noduchou formu a přehlednou strukturu. Publikace 
byla přeložena z rakouského originálu, vydaného 
v rámci projektu Natur im Garten pod názvem „Die 
100 besten Gartentipps“.

Je vhodná hlavně pro úplné začátečníky v přírod-
ním zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkušenosti 
z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z vý-
stavní plochy přírodních zahrad v Tullnu, které jsou 
zajímavé určitě i pro již zběhlé přírodní zahradníky. 
Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a zeleniny, tipy 
pro prvky v přírodní zahradě i pro péči o přírodní 
zahradu včetně podpory zvířecích pomocníků v za-
hradě. Dozvíte se zde také, jak si poradit se škůdci 
a chorobami na přírodní zahradě. 

Knižní tipy pro „přírodní“ zahradníky

Všechny publikace je možné si objednat u spolku Přírodní zahrada, z.s. nebo u jeho partnerů – viz kontakty v tomto kalendáři nebo aktuálně na webových 
stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Brožura Cesta k zahradní plaketě

Propagační brožura „Cesta k zahradní plaketě 
aneb Vítejte v přírodní zahradě“ vysvětluje základní 
pojmy projektu Přírodní zahrada. Např. co to je „pří-
rodní zahrada“, co to znamená získat zahradní plake-
tu projektu, jaké druhy plakety existují a hlavně jaká 
jsou základní kritéria projektu, jaké prvky může pří-
rodní zahrada obsahovat a jakými přístupy je možné 
ji obhospodařovat.

Na 28 stránkách formátu V2 (10 x 21 cm) se spoustou 
fotografií se nejen seznámíte se všemi kritérii přírod-
ního zahradničení, ale můžete sami zjistit, jestli vaše 
zahrada kritéria splňuje, a případně si na základě 
této brožury můžete vaši zahradu i doplnit a upra-
vit. Pokud si na to netroufáte sami, kontaktujte nás 
nebo někoho z našich partnerů v regionech, naši 
poradci Vám rádi poradí či přímo pomohou. Tato 
brožura je rovněž ke stažení v elektronické podobě 
na stránkách projektu.

Příručka Moje přírodní zahrada

Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 
232 celobarevných stran formátu A4 se spoustou 
fotografií a nákresů. Jsou v ní obsaženy jak základní 
principy a postupy pro úplné začátečníky, tak i méně 
známá fakta pro odbornou veřejnost. Jedná se 
o  komplexní „učebnici“ zakládání a údržby zahrady 
ve spolupráci s přírodou a v souladu s trvale udrži-
telným způsobem života na planetě. 

Obsahuje kapitoly prvky přírodní zahrady, živá půda, 
má bylinková zahrada, zelinářská zahrada, ovoce 
v domácí zahradě, květiny a trvalky, zahrada na bal-
koně a terase, střešní zahrady, zahrada pro děti, pří-
rodní zahrada – louka a přírodní zahrada – zvířata. 
Publikace byla přeložena z rakouského originálu, 
vydaného v rámci projektu Natur im Garten. Dále 
je zde kapitola živé ploty, která je dílem slovenské 
autorky. 2. vydání nově obsahuje rejstřík českých, 
latinských a slovenských botanických názvů.

Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu

Brožura má 64 celobarevných stran formátu V2 
(10 x 21 cm) se spoustou fotografií. Jsou v ní obsa-
ženy zkušenosti a rady s přírodním zahradničením 
od našich dolnorakouských kolegů. Brožura má jed-
noduchou formu a přehlednou strukturu. Publikace 
byla přeložena z rakouského originálu, vydaného 
v rámci projektu Natur im Garten pod názvem „Die 
100 besten Gartentipps“.

Je vhodná hlavně pro úplné začátečníky v přírod-
ním zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkušenosti 
z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z vý-
stavní plochy přírodních zahrad v Tullnu, které jsou 
zajímavé určitě i pro již zběhlé přírodní zahradníky. 
Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a zeleniny, tipy 
pro prvky v přírodní zahradě i pro péči o přírodní 
zahradu včetně podpory zvířecích pomocníků v za-
hradě. Dozvíte se zde také, jak si poradit se škůdci 
a chorobami na přírodní zahradě. 

Knižní tipy pro „přírodní“ zahradníky

Všechny publikace je možné si objednat u spolku Přírodní zahrada, z.s. nebo u jeho partnerů – viz kontakty v tomto kalendáři nebo aktuálně na webových 
stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Brožura Cesta k zahradní plaketě

Propagační brožura „Cesta k zahradní plaketě 
aneb Vítejte v přírodní zahradě“ vysvětluje základní 
pojmy projektu Přírodní zahrada. Např. co to je „pří-
rodní zahrada“, co to znamená získat zahradní plake-
tu projektu, jaké druhy plakety existují a hlavně jaká 
jsou základní kritéria projektu, jaké prvky může pří-
rodní zahrada obsahovat a jakými přístupy je možné 
ji obhospodařovat.

Na 28 stránkách formátu V2 (10 x 21 cm) se spoustou 
fotografií se nejen seznámíte se všemi kritérii přírod-
ního zahradničení, ale můžete sami zjistit, jestli vaše 
zahrada kritéria splňuje, a případně si na základě 
této brožury můžete vaši zahradu i doplnit a upra-
vit. Pokud si na to netroufáte sami, kontaktujte nás 
nebo někoho z našich partnerů v regionech, naši 
poradci Vám rádi poradí či přímo pomohou. Tato 
brožura je rovněž ke stažení v elektronické podobě 
na stránkách projektu.

Příručka Moje přírodní zahrada

Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 
232 celobarevných stran formátu A4 se spoustou 
fotografií a nákresů. Jsou v ní obsaženy jak základní 
principy a postupy pro úplné začátečníky, tak i méně 
známá fakta pro odbornou veřejnost. Jedná se 
o  komplexní „učebnici“ zakládání a údržby zahrady 
ve spolupráci s přírodou a v souladu s trvale udrži-
telným způsobem života na planetě. 

Obsahuje kapitoly prvky přírodní zahrady, živá půda, 
má bylinková zahrada, zelinářská zahrada, ovoce 
v domácí zahradě, květiny a trvalky, zahrada na bal-
koně a terase, střešní zahrady, zahrada pro děti, pří-
rodní zahrada – louka a přírodní zahrada – zvířata. 
Publikace byla přeložena z rakouského originálu, 
vydaného v rámci projektu Natur im Garten. Dále 
je zde kapitola živé ploty, která je dílem slovenské 
autorky. 2. vydání nově obsahuje rejstřík českých, 
latinských a slovenských botanických názvů.

Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu

Brožura má 64 celobarevných stran formátu V2 
(10 x 21 cm) se spoustou fotografií. Jsou v ní obsa-
ženy zkušenosti a rady s přírodním zahradničením 
od našich dolnorakouských kolegů. Brožura má jed-
noduchou formu a přehlednou strukturu. Publikace 
byla přeložena z rakouského originálu, vydaného 
v rámci projektu Natur im Garten pod názvem „Die 
100 besten Gartentipps“.

Je vhodná hlavně pro úplné začátečníky v přírod-
ním zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkušenosti 
z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z vý-
stavní plochy přírodních zahrad v Tullnu, které jsou 
zajímavé určitě i pro již zběhlé přírodní zahradníky. 
Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a zeleniny, tipy 
pro prvky v přírodní zahradě i pro péči o přírodní 
zahradu včetně podpory zvířecích pomocníků v za-
hradě. Dozvíte se zde také, jak si poradit se škůdci 
a chorobami na přírodní zahradě. 

Knižní tipy pro „přírodní“ zahradníky

Všechny publikace je možné si objednat u spolku Přírodní zahrada, z.s. nebo u jeho partnerů – viz kontakty v tomto kalendáři nebo aktuálně na webových 
stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Děkujeme za dlouhodobou podporu společnosti dm drogerie markt.



Kriteria přírodní zahrady

Základní kritéria (musí být 
splněna všechna)
 nepoužívat pesticidy
 nepoužívat umělá 
 hnojiva
 nepoužívat rašelinu 
 k úpravě a obohacování 
 půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5  ze 14)
 živý plot z planých keřů
 přirozená louka, prvky louky
 divoké porosty

 divoký koutek
 mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 listnaté stromy
 květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo 
minimálně 5  z 16)
 kompost
 „domečky“ pro zvířecí pomocníky
 využití dešťové vody
 užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
 mulčování
 zeleninové záhony a bylinky
 ovocná zahrada a bobulové keře
 smíšená kultura / střídání plodin / zelené hnojení

Ústřední koordinátor hnutí přírodních zahrad 
pro ČR, certifikace pro Jihočeský, Pardubický, 
Královéhradecký, Ústecký a Středočeský kraj 
a Kraj Praha

Přírodní zahrada, z.s.
Martina Petrová
Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec
721 480 183
prirodnizahrada@centrum.cz
www.prirodnizahrada.com
www.prirodnizahrada.eu

Semináře na téma přírodního zahradničení 
v souvislosti se školními zahradami pro Jiho-
český kraj

Centrum Cassiopeia
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
385 520 951, 725 515 994
info@cegv-cassiopeia.cz
www.cegv-cassiopeia.cz

Koordinátor a certifikace pro Jihomoravský 
kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Morav-
skoslezský kraj

ČSOP Veronica, Dům ochránců přírody
Panská 9, 602 09 Brno
542 422 750
veronica@veronica.cz
www.veronica.cz

Certifikace školních zahrad pro Jihomoravský 
kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Morav-
skoslezský kraj

Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání – pracoviště Kamenná
Dana Křivánková 
Kamenná 20, 639 00 Brno 
737 274 242 
dana.krivankova@lipka.cz
www.lipka.cz

Koordinátor a certifikace pro Kraj Vysočina 

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmo-
vé a další vzdělávání
Iveta Machátová
Široká 387, 588 32 Brtnice
567 216 881, 731 440 922
iveta.machatova@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz

Koordinátor a certifikace pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj

ENVIC, občanské sdružení
Alena Lehmannová
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
377 220 323, 777 615 612
alena.lehmannova@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz

Koordinátor a certifikace pro Liberecký kraj

Krajina a zahrada, z.s. 
Martina Burešová
Heřmánková 273, 460 01 Liberec 33
777 561 716
buresova.martina@seznam.cz
www.krajinavzahrade.cz

Kontakty k tématu přírodního zahradničení 
na Slovensku

Centrum environmentálnych aktivít – CEA 
Richard Medal
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
+421 32 6400 400, +421 908 771 443
prirodnazahrada@gmail.com
www.prirodnazahrada.eu
www.cea.sk

Přehled kritérií přírodní zahrady

Základní kritéria (musí být splněna všechna) 
J nepoužívat pesticidy 
J nepoužívat umělá hnojiva 
J nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 J) 
JJ živý plot z planých keřů 
JJ přirozená louka, prvky louky 
JJ ponechání divokých porostů 
JJ divoký koutek 
JJ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) 
JJ listnaté stromy 
JJ květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo 
minimálně 5 J) 
JJ kompost 
JJ “domečky“ pro zvířecí pomocníky 
JJ využití dešťové vody 
JJ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů 
JJ mulčování 
JJ zeleninové záhony a bylinky 
JJ ovocná zahrada a bobulové keře 
JJ smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení

Základní informace a kontakty k tématu přírodního zahradničení v České republice a na Slovensku

Poradenství a certifikaci zahrad vykonávají a přednášky a semináře na téma přírodního zahrad-
ničení v ČR a SR pořádají tyto organizace. Aktuální informace a kontakty najdete také na webo-
vé stránce www.prirodnizahrada.eu.
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v České republice a na Slovensku
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Ústřední koordinátor hnutí přírodních zahrad pro ČR, certifi kace pro 
Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj, Kraj Praha, 
Liberecký a Ústecký kraj
Přírodní zahrada z.s.
Martina Petrová
Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec
721 480 183
info@prirodnizahrada.eu
www.prirodnizahrada.eu

Semináře na téma přírodního zahradničení v souvislosti se školními 
zahradami pro Jihočeský kraj
Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
725 515 994
info@cegv-cassiopeia.cz
www.ekocentrumcb.cz

Koordinátor a certifi kace pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký 
a Moravskoslezský kraj
Ekologický institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno

Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71 Hostětín
542 422 750 
marketa.honzova@veronica.cz
www.veronica.cz

Certifi kace školních zahrad pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký 
a Moravskoslezský kraj
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace
Dana Křivánková
Kamenná 20, 639 00 Brno
737 274 242
dana.krivankova@lipka.cz
www.lipka.cz 

Koordinátor a certifi kace pro Kraj Vysočina, Pardubický a Olomoucký kraj
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Iveta Machátová
Široká 378, 588 32 Brtnice
567 216 881, 731 440 922
iveta.machatova@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz

Koordinátor a certifi kace pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Envic, občanské sdružení, z.s.
Alena Lehmannová
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
777 615 612
alena.lehmannova@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz

Kontakty k tématu přírodního zahradničení na Slovensku
Centrum environmentálnych aktivít – CEA
Richard Medal
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
+421 32 6400 400, +421 908 771 443
prirodnazahrada@gmail.com
www.prirodnazahrada.eu
www.cea.sk

Poradenství a certifi kaci zahrad vykonávají a přednášky a semináře na téma přírodního zahradničení v ČR pořádají tyto 
organizace. Aktuální informace a kontakty najdete také na webové stránce www.prirodnizahrada.eu.


