
Ukázkové přírodní zahrady
v jižních Čechách

„Spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi.“



Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu 
vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek 
zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením 
našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.

proČ právě přírodní zahrada 
Protože si klademe otázku, kolik a jakého hnojiva skutečně 
potřebují zelenina, trávník nebo květiny. Známe postupy 
díky nimž to jde i bez chemie, a uvědomujeme si, že tak 
vypěstujeme zdravé ovoce a zeleninu. Podporujeme pe- 
strost domácích druhů rostlin a živočichů a vše udržujeme 
v rovnováze.

základní kritéria přírodní zahrady:
    • nepoužívat pesticidy
    • nepoužívat umělá hnojiva
    • nepoužívat substráty s rašelinou

Mezi další kritéria patří druhová rozmanitost v přírod-
ním trávníku, ovocná zahrada, divoké koutky, kvetou-
cí trvalky, využití dešťové vody, kompostování, smí-
šená kultura, živý plot z planých druhů keřů a další. 
Podrobně o nich píšeme na našich webových stránkách  
www.prirodnizahrada.eu.



Ukázkové přírodní zahrady
V ukázkových přírodních zahradách se můžete osobně pře-
svědčit, jak to funguje, a najít zde inspiraci i pro vlastní 
zahradu. V jižních Čechách je v současné době již 30 ukáz-
kových přírodních zahrad. Tyto zahrady Vám představuje-
me v brožuře a zveme vás na jejich návštěvu.

Jedná se o zahrady různých typů. Od veřejně přístupných 
ploch jako např. v Bylinkové obci Mutišov, přes školní za-
hrady, produkční zahradnictví až k zahradám soukromým. 
U většiny zahrad je prohlídka či komentovaná prohlídka 
možná pouze po domluvě předem, proto zde uvádíme 
veškeré kontakty.

Máte  obzvláště  krásnou  či  pozoruhodnou  přírodní 
zahradu?

Chcete se podělit o vaše znalosti tematiky přírodních 
zahrad a zkušenosti z vlastního přírodního zahradniče-
ní? Chcete ukázat Vaši zahradu nejen rodině, přátelům 
a známým, ale také předávat myšlenku přírodních zahrad 
široké veřejnosti? Pomocí zahradní plakety můžete dát vi-
ditelné znamení toho, že jste ochotni tak učinit. Navíc se 
můžete stát součástí nabídky produktu zahradní turistiky.

Více informací a fotografií ke všem ukázkovým zahra-
dám najdete v galerii na www.prirodnizahrada.eu.
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1. zelený ostrov
školní zahrada, České Budějovice

Již v roce 1980, krátce po otevření školy, byl vysazen ovocný sad. V sou-
časné době je mezi stromy podsadba inspirovaná permakulturou – keře 
rybízu, angreštu, bylinky, trvalky. Celé společenství doplňují měkké cesty 
z kůry, částečně porostlé pokryvnou vrbinou. Okrasné části s keři vévodí 
jezírko s průzračnou vodou a posezením pod převislou vrbou. Děti zde mají 
své úkryty před zraky učitelů. Zahrada nabízí i pohled na bylinkovou spi-
rálu, suchou zídku, výsadbu suchomilných i jiných trvalek, hmyzí domek 
i smrkový lesík. Na podzim pod břízami sbíráme kozáky. Ptáci najdou po-
travu v podobě plodů různých keřů. Ve smíšených výsadbách pěstujeme 
zeleninu, bylinky i květiny. Děti se také učí pěstovat rostlinky ve skleníku. 
Samozřejmostí je kompostování všech rostlinných zbytků.

2. zahrada U dobro-mysli
výuková zahrada, České Budějovice

Malebná oáza uprostřed sídliště. Prvky rozdílných biotopů (jezírko, suché 
zídky, bylinková spirála, miniterásky, sluneční pasti) se staly domovem 
mnoha živočichů. V zahradě se pěstuje zelenina ve smíšených záhonech 
s bylinkami a jednoletkami, staré odrůdy jahod a divokých rajčat. Ovoc-
né stromy zastupují staré odrůdy jabloní, mišpule, kdoule, třešně ptáčnice 
a meruňka – pěstovaná s podsadbou bylinek a zeleniny. Zastoupeny jsou 
i bobuloviny, většinou rané odrůdy rybízu, angreštu a aronie. V biotopu 
vřesoviště pravidelně dozrávají borůvky, lesní jahody a později brusinky. 
Děti ke hře využívají duté kmeny, vrbové týpí, smyslový chodníček, zvon-
kohru, pískoviště a houpačku.

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Marie Pešková,
Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice
tel. 602 821 209, peskova@zsvltava.cz, www.zsvltava.cz

Centrum Cassiopeia, Tomáš Smrž,  Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
tel. 777 248 511, info@cegv-cassiopeia.cz,  www.ekocentrumcb.cz



5

3. Školní výUková naUČná stezka
školní zahrada, České Budějovice

Zahrada se rozkládá v areálu střední školy. Naučná stezka provádí návštěv-
níky okrasným parkem, kolem rybníků, přes zelinářský a květinářský 
pozemek. Na stezce jsou rozmístěny informační tabule, které seznamují 
návštěvníky se zástupci rostlinné a živočišné říše v dané lokalitě. V zahradě 
se vyskytují vzrostlé dřeviny, pestrobarevné výsadby letniček, trvalek a ze-
leniny. Během vegetačního období nabízí celé místo nepřebernou škálu 
barev a vůní. Zahrada byla rozšířena o štěrkový trvalkový záhon a suchou 
zídku, buduje se pocitový chodníček, rozšířena je dendrologická a ovocná 
sbírka dřevin.

4. příměstská zahrada na dobré vodě U Č.b.
soukromá zahrada, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Příměstská starší zahrada vzdálená 5 km od centra Českých Budějovic. 
Nachází se v kdysi klidné části obce s rozlehlejšími zahradami, které jsou 
v současné době většinou rozparcelovány a zastavěny. Zahrada je rozdě-
lena na dvě části, první část slouží především jako relaxační a odpočinko-
vá zóna (jezírko, zahradní altán, dětský zahradní domeček…), druhá část 
je spíše produkční (ovocné stromy a keře, záhony, vyvýšený záhon…). 
V zahradě se nachází několik zón: suchá osluněná, zamokřená, polostin-
ná a stinná. V zahradě jsou pěstovány nenáročné tradiční trvalky doplněné 
o oblíbené letničky, bylinky, zelenina pro běžnou potřebu domácnosti, 
několik druhů ovoce. Majitelé usilují o návrat zvířecích obyvatel, kteří 
tu dříve běžně žili.

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Jana Vávrovská, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
tel. 387 924 118, 733 418 886, vavrovska@sosvaz.cz, www.soscb.cz

Zdeňka Antalová, Požárníků 5, 373 16  Dobrá Voda u ČB
tel. 724 964 980, antalova@sosvaz.cz
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5. přírodní zahrada anastazie
součást areálu přírodních zahrad Pozemské nebe

Ukázková soukromá přírodní zahrada o rozloze 6500 m2, která nabízí exkur-
ze pro odbornou i laickou veřejnost, kurzy o přírodních zahradách, výuko-
vé programy pro všechny stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ). Místo pro netradič-
ní setkání firem, prostor pro piknik s přáteli i dětské oslavy. V neposlední 
řadě je zahrada Anastazie i prostorem pro konání romantických svatebních 
obřadů. Na tuto 20 let starou zahradu přímo navazuje komunitní zahrada 
o rozloze 3500 m2, která rovněž ctí principy přírodních a dešťových zahrad. 
V areálu najdete přírodní jezírka, stromy poznání, zvýšené záhony, bylinko-
vé a trvalkové záhony, suché zídky a pasivní stavbu ze slámopanelů.

Irena Kovářová, Polní 629/9, 373 31 Rudolfov
tel. 731 508 814; Irena@pozemskenebe.cz
https://www.pozemskenebe.cz/rubrika/nase-zahrady/

6. U potoka
venkovská zahrada na místě bývalého pole

Najdete ji na polosamotě poblíž řeky Malše. Obyvatelé mají štěstí, že za-
hrada je poměrně rozložitá a tak mohou všichni: lidé, zvířata domácí (psi, 
kočky, pávi, ryby i králík) i zvířata divoká (ptáci, hadi, žáby, ježci, veverky) 
žít v míru a navzájem se respektovat. Každý si zde najde své místo: stinné 
(čtecí koutek, posezení mezi hortenziemi), suché (kamenné zídky), mokré 
(přírodní mokřad, koupací jezero), místa divoká, ale i ovocný sad a přírod-
ní louku. Uvidíte hmyzí hotely, komposty, léčivou pyramidu v háji předků, 
zvýšené záhony, plot z planých keřů i jedlých bobulovin. Majitelé žijí se 
svou zahradou a stále zde něco vzniká, momentálně smyslový chodníček 
a bylinková stezka. V plánu je motýlí zahrada.

Marcela Modrová, Dolní Stropnice 51, 374 01 Římov
tel. 603 390 722; mmodrova@seznam.cz
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7. U tří aronií
přírodní zahrada v obci Drahotěšice ve středu jižních Čech

Jedná se o selský typ s dvěma původními sady a polouzavřeným dvorem 
u zemědělské usedlosti z 19. století. Raritu odpočinkové části tvoří bývalá 
zrekonstruovaná roubená sýpka stará přes 300 let, dále uměle vytvořené 
jezírko s vodními rostlinami, záhony s trvalkami, bylinková spirála, divoký 
koutek za sýpkou a užitková zeleninová zahrada. Majitelé na statku hos-
podaří podle starých tradic. Chov drobného dobytka a drůbeže způsobem 
trvale udržitelným. Díky chovu hospodářských zvířat jsou soběstační v pro-
dukci vajec, kozího sýra, v letním období v produkci zeleniny, ovoce a oře-
chů. Od roku 2019 funguje rodinná firma Aronia, s. r. o. na výrobu sušeného 
ovoce, zeleniny, bylinek a výrobků z nich.

Jarmila Voběrková, Drahotěšice 10, 373 41  Hluboká nad Vltavou
tel. 602 236 917, jarmila.voberkova@volny.cz 

8. koUzelné bylinky
bylinková zahrada, Český Krumlov

Projekt bylinkové zahrady vznikl v souvislosti s natáčením stejnojmenné-
ho TV seriálu. Nachází se zde 26 záhonů s léčivými rostlinami, každý z nich 
je tematicky zaměřen na konkrétní zdravotní potíže, která je popsána 
na informačním panelu, stejně jako názvy jednotlivých rostlin. Prohlídku 
můžete absolvovat samostatně nebo za příplatek s průvodcem.

V části zahrady se také nachází bylinková apotéka, kde je možné zakoupit 
bylinkové čaje, tinktury, bylinné sirupy, vína a jiné produkty z léčivých rost-
lin či bylinnou tématikou.

Zuzana Neumanová, Bylinková (bývalá Důlní) 269, 381 01 Český Krumlov
tel. 725 470 330, info@kouzelnebylinky.cz, www.kouzelnebylinky.cz
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10. zahrada „pod stromy“
školní zahrada, Kunžak

ZaHRAda „Pod stromy“ je školní zahradou a přírodní učebnou. Pomáhá 
Základní škole v Kunžaku kvalitněji vyučovat nejen přírodovědně zamě-
řené předměty, ale je také využívána v řadě dalších předmětů a ve volno-
časových aktivitách. Učebna má tyto části: pěstitelskou, výukovou (altán, 
sluneční hodiny, hrací výukové skládačky, „broukoviště“, naučné panely, 
několik názorných biotopů...) a hrací část (vrbový domeček, ohniště...). 
Většina rostlin má popisky v českém a latinském jazyce. Uživatelé zahrady 
volí šetrné způsoby péče o zahradu pro zvýšení biodiverzity, žáci každým 
rokem vytváří úkryty pro živočichy, ale i hnízdní budky nebo krmítka pro 
ptáky.

ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak, Dana Horázná,
Náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak
tel. 384 399 115, zs-kunz@centrum.cz, www.zskunzak.cz

9. statek kloUbek
zahrada u penzionu, Chabičovice

Zahrada je rozdělena na tři části. První částí je plocha před statkem uzavře-
ného, tzv. vierkantového typu z roku 1861. Okolo statku se rozprostírá lou-
ka, kde část se pravidelně seká a další část je udržována jako horská louka. 
Je tu také „vyschlé“ koryto pro odvod vody ze střešního žlabu a pítko pro 
ptáky. Nechybí vzrostlé stromy jako například lípy staré cca 60 let, které 
jsme sázeli jako malé děti a další typické stromy, jejichž vlastnosti znali 
naši dědové. Druhou částí je uzavřený zatravněný dvůr s jezírkem, s přírod-
ním biotopem i s čističkou, ale i s vodníkem a několika karásky. Na dvoře je 
vystavěna kamenná zídka z původních placáků. Kolem domu jsou záhony, 
kde je vysazeno mnoho trvalek ve stylu našich babiček. Třetí částí je bylin-
ková zahrada „klášterního“ typu. 

Josef a Eugenie Kloubkovi, Chabičovice 2, 382 32 Mírkovice
tel. 602 349 500, eugeniekl@volny.cz, www.kloubek.com
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11. bylinková obec mUtiŠov
veřejné prostranství s bylinkovými záhony, Mutišov

V roce 2009 byl zahájen společný projekt českých a rakouských organizací 
„Přírodní zahrady bez hranic“. Do tohoto projektu se zapojil i Mutišov se zá-
měrem stát se první „Bylinkovou obcí“ v Čechách. Založení bylinkové obce 
Mutišov v letech 2010-2011 bylo spolufinancováno z prostředků Evropské 
unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spo-
lupráce Rakousko–Česká republika 2007-2013. Obyvatelé obce se zapojili 
do zatraktivnění veřejného prostranství s využitím přírodního zahradničení. 
Upravené plochy mají edukativní význam, jednotlivé celky jsou tématicky 
koncipovány, vše propojuje zajímavě řešený informační systém – poutavé 
informační tabule s vysvětlením tématu. K rostlinám jsou umístěny jme-
novky (česky, latinsky, německy). Část prostor je vyhrazena pro děti.

12. přírodní zahrada bochníČkovi
soukromá selská zahrada s ubytováním, Mutišov

Selská zahrada o rozloze téměř 0,5 ha. Majitelé pěstují velké množství ovo-
ce, zeleniny a velkou pozornost věnují také bylinkám a trvalkám. Zahrada 
je členěna do několika částí. Předzahrádka a záhon před vstupem do vrat, 
dvůr s posezením a množstvím truhlíkových květin, posezení pod vysoký-
mi stromy s výhledem na okrasný záhon za dvorem a produkční část se 
zeleninou a bylinkami i louka a výběhy pro drůbež za domem. V sezoně 
je možné zakoupit přebytky ze zahrady a bylinky. Majitelé poskytují rovněž 
ubytování v apartmánu.

Jana Bochníčková, Mutišov 18, 378 81 Slavonice
tel. 736 776 211, info@bochnickovi.cz, www.mutisov.cz

Jana Bochníčková, Mutišov 18, 378 81 Slavonice
tel. 736 776 211, info@bochnickovi.cz, www.bochnickovi.cz
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14. ateliér zaj Gebr
soukromá ukázková zahrada s ubytováním, Plavsko

Malá ale členitá přírodní zahrada je součástí bývalé zemědělské usedlos-
ti. Její jádro tvoří uzavřený dvůr, součástí jsou vnější předzahrádky 
a zahrádky. Zahrada se vyznačuje vysokou biodiverzitou, vyrovnaným eko-
systémem a výskytem chráněných živočišných a rostlinných druhů. 
Snahou majitelů je vytvářet a udržovat přírodní typ venkovské zahrady 
včetně přirozených biotopů v návaznosti na místní relativně neporušené 
prostředí a přispívat k jeho obnově při využití původních rostlinných druhů 
s důrazem na jejich druhovou rozmanitost. Atmosféru zahrady dotvářejí 
přírodní dekorace a staré užitkové předměty. Hostům se nabízí možnost 
kreativních zážitků při tvorbě netradičních dekorací z přírodních materiálů 
a další aktivity v rámci zahradní turistiky a ekoturistiky včetně ubytování.

Zdena a Jiří Gebrovi, Plavsko 84, 378 02  Stráž nad Nežárkou
tel. 737 585 490, zj.gebr@seznam.cz

13. ovČárna
soukromá zahrada, Nová Bystřice

Zahrada je v místě vytěžené pískovny a kopíruje profil tohoto místa. Upro-
střed pozemku je nízkoenergetický dům postavený v 80. letech 20. století podle 
architektonického návrhu vypracovaného pro toto místo. Jižní vstupní část 
zahrady s původními stromy a skalnatými stráněmi slouží k rozšířenému 
bydlení a relaxaci. V této části zahrady také majitelé vybudovali přírodní 
koupací jezírko. Na severozápad za domem je užitková zahrada přecházejí-
cí do volné krajiny. Součástí zahrady je květná louka se vznikajícím sadem, 
školka pro stromky. Zahrada leží v nadmořské výšce 620 m, kde je velmi 
chudá kyselá kamenitopísčitá půda a přesto při respektování zdejších pod-
mínek zahrada přináší vše, co majitelé potřebují.  O plody se s nimi dělí 
veverky, srny, ježci, užovky, žáby i ropuchy a občas i kuna.

Marta Bartošová Vrbová, Ovčárna 43, 378 33 Nová Bystřice
tel. 606 953 959, bavrb@seznam.cz
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15. koUzelná zahrada pro vŠechny Generace
veřejná a školní herní zahrada, Plavsko

Ukázková herní přírodní zahrada, která obsahuje jezírko napájené dešťo-
vou vodou, dva kopce s tunely k prolézání a pro sáňkování, kmen stromu 
jako prolézačku a pozorovatelnu hmyzu, pumpu s vodní dráhou a výpustí 
do pískoviště a vrbového tunelu, ovocné i divoké stromy a jedlé keře a by-
liny, ohniště s možností opékání i pro návštěvníky, hmyzí hotel, ptačí budky, 
suchý kopeček s rostlinami pro motýly. Jezírko s brouzdalištěm, lávkou 
a hlubší částí s vodními rostlinami je ukázkovým přírodním biotopem, který 
byl postupně osídlen velkým množstvím na vodu vázaných a vodních živo-
čichů a kde můžete vidět kromě potápníků i užovku. Zahrada se v průběhu 
roku proměňuje, ale vždy je krásná a zajímavá.

16. příbrazská přírodní zahrada
venkovská zahrada a hřiště u penzionu, Příbraz

Příbrazská přírodní zahrada je koncipována jako venkovská zahrada, 
ve které najdou místo pro odpočinek, zábavu, ale i trochu poučení všech-
ny generace. Milovníci zahrad si mohou prohlédnout více jak 2700 rostlin  
(trvalek, bylin, stínomilných rostlin, ovocných keřů, kvetoucích keřů). Děti 
si mohou hrát na dětském hřišti a v přírodních herních prvcích, které jsou 
nenásilnou formou do zahrady zabudovány, stejně jako hřiště pro seniory 
a dospělé. Na mnohých informačních tabulích návštěvníci naleznou řadu 
zajímavých informací vztahujících se k přírodnímu zahradničení či k obyva-
telům přírodních zahrad.

Markéta Blažková, Příbraz 23, 378 02 Příbraz
tel. 724 132 556, pribrazskyplavacek@centrum.cz,
www.plavacek.zsplavsko.cz

Vespolek, z.s., Martin Kolář, Plavsko 45, 378 02  Stráž n. Nežárkou
tel. 602 211 399, info@mlynradounka.cz, www.mlynradounka.cz
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18. kolkovi, viŠňová
soukromá venkovská zahrada

Soukromá zahrada s prvky klasické venkovské zahrady. Zahrada má tři 
části – předzahrádku (osázenou trvalkami, bylinkami a ovocným stro-
mem), dvůr (travnatá plocha, malý ovocný sad a trvalkové záhony) 
a záhumenní zahradu (živý nestříhaný plot ze směsi keřů, listnaté okrasné 
a ovocné stromy, zeleninové záhony, kompost, malý nově založený ovoc-
ný sad vysokokmenných jabloní starých odrůd). K zahradě patří část louky, 
která je kosena cca 2-3krát ročně). Stavení s přilehlými budovami je postupně 
rekonstruováno do původního stavu, avšak s novým využitím (projekční 
ateliér, sušárna bylinek apod.). Zahrada je součástí objektu užívaného k byd-
lení a k projekční činnosti (stavební, zahradní a krajinná projekce).

Jana Kolková, Višňová 35, 378 21 Kardašova Řečice
tel. 777 787 939, jana@alterstudio, www.alterstudio.cz

17. pod křídly draka
školní zahrada při MŠ, Strmilov

Zahrada „Pod křídly draka“ je určena pro vzdělávání předškolních dětí. 
Podařilo se zde vytvořit prostředí pro volnou kreativní hru, ale i pro sbírání 
zkušeností při hře s vodou, zemí, zvukem a vzduchem. Součástí zahrady je 
výtvarná dílna, která dětem umožňuje okamžité  zpracování právě naleze-
ného přírodního materiálu.  Znovu se u dětí vytváří tradiční  návyky a těsné 
spojení s přírodou, bez kterého nemá venkov šanci na trvalou udržitelnost. 
Zahrada rovněž slouží k setkávání a porozumění všech generací při osla-
vách spojených s lidovými tradicemi.

Mateřská škola Strmilov, Věra Semotánová, Tyršova 330, 378 53 Strmilov
tel. 606 408 124, 384 392 402, skolka@ms-strmilov.cz, www.ms-strmilov.cz
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19. ky.by
obecní květinová a bylinková produkční zahrada, Chlumany

Na ploše dvou arů uprostřed Chluman vznikla na jaře roku 2011 zahrada 
KY.BY (Kytky-Bylinky) nabízející k prodeji čerstvé produkty. Zahrada je veřejně 
přístupná a spravuje ji obec. Je rozdělena do několika částí. Bylinkové 
záhony – dvacet druhů bylinek a léčivek prodávaných v jedno i vícedruho-
vých svazcích, čerstvé i sušené. Květinové pole s typickými venkovskými 
květinami – gladioly, jiřiny, hledíky, třapatky, měsíčky, slunečnice, cýnie 
– k prodeji jako řezané. Babiččina zahrádka u plaňkového plotu i s “ven-
kovským harampádím” – cepy, dřevěné sudy, fukar na obilí zvaný „fofr“, 
dřevěné necky. V KY.BY naleznete i bylinkovou spirálu, hmyzí hotel, vrbovou 
chýši či ukázku kompostování v dřevěných kompostérech. Odpočinout si 
můžete na mnohých lavičkách.

20. U vyŠaty
soukromá venkovská zahrada, Chlumany

Zahrada je živými ploty a dřevěnými plůtky rozdělena do několika prostor. 
Nabízí odpočinek a relaxaci a v hospodářské části také množství zeleniny 
a ovoce, které majitelé zpracovávají na domácí džemy a šťávy. Vzrostlé 
stromy, keře, polokeře, trvalkové i letničkové záhony, záhony s bylinkami, 
zeleninové minipolíčko, ploty z prutů lísky, hmyzí hotel, jezírko, kamenné 
zídky, vrbové obruby záhonů, dřevěná posezení… to vše zde najdete. 
Nezbytnou součástí zahrady jsou i domácí zvířata. Celý prostor „U Vyša-
ty“, který zahrnuje nejen přírodní zahradu, ale i výrobu domácích produktů 
a také galerii a stylové ubytování v rodném domě cestovatele a dobrodruha 
Františka Čecha Vyšaty, charakterizuje motto: „U Vyšaty“ tradice a zážitky 
s chutí i vůní venkova!

Obec Chlumany, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí
tel. 602 328 400, obec@chlumany.cz, www.kyby.cz

Ivana Vlková, Chlumany 58, 384 22 Vlachovo Březí
tel. 720 233 455, info@uvysaty.cz, www.uvysaty.cz
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22. dUhová zahrada
školní zahrada, Strakonice

V zahradě se nachází řada herních a výukových prvků z přírodnin a různé 
biotopy, které využívají užiteční živočichové a děti je tak mohou pozorovat 
v jejich přirozeném prostředí. Byl zrealizován smyslový chodníček, vodní 
tůňky, bylinková spirála a kamenná zídka s trvalkami, kompost a některé 
vrbové stavby, bobuloviny a jahodové terasy, hmyzí hotel, broukoviště, 
nové stromy starých odrůd a vyvýšené záhonky, vodní prvek se soustavou 
korýtek a ruční pumpou, zvukové herní prvky. Děti mají možnost vypěsto-
vat si zeleninu a květiny i v rámci svých možností pečovat o zahradu.

MŠ, Jana Kovandová, Holečkova 413, 386 01 Strakonice,
tel. 724 024 397,  jana.kovandova@ms-holeckova.strakonice.eu,
www.ms-holeckova.strakonice.eu

21. malá zahrada
soukromá zahrada, Chlumany

Chlumanskou třetí ukázkovou zahradou se v roce 2016 stala “Malá zahrada”. 
Majitelka pěstuje bylinky, květiny a užitkové plodiny na malém prostoru 
a v souladu s přírodou. Zahradu založila společně s manželem na zelené 
louce a nacházíme zde nejen rostliny, ale i dřevěné a kamenné doma 
vyrobené okrašlující prvky. Aktivity majitelky v zahradě jsou zaměřené pře-
devším na bylinky a jejich využití. Svoji zahradu majitelka dále vyvíjí ve stylu 
“zahrady našich babiček”.

Zuzana Jedličková, Chlumany 88, 384 22 Vlachovo Březí
tel. 702 288 533, c.erti.k@seznam.cz, f: Malá zahrada
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23. Ukázková přírodní zahrada Šelmberk
bylinná zahrada v Historicko-řemeslně vzdělávacím centru

Bylinná zahrada koncipovaná po vzoru středověkých klášterních zahrad 
je součástí areálu historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk 
a je celoročně volně přístupná veřejnosti. V současné době zde návštěvník 
nalezne 58 záhonů s 50 druhy bylin. Jedná se zejména o byliny s léčivými 
účinky, zároveň využitelné v kuchyni, ale také o rostliny pro řemeslné 
využití (barvířství, textilní výroba). Druhy pěstovaných bylin jsou vybírány 
také v souladu s dochovanými záznamy o pěstování rostlin na našem území 
ve středověku tak, aby zahrada věrně dotvářela celkový charakter centra 
a byla „živým atlasem“ rostlin pěstovaných a využívaných ve středověku. 
Zahrada je opatřena informační tabulí seznamující s historií klášterních 
zahrad, postupem vzniku zahrady, účelem pěstovaných rostlin atd. 

24. selská zahrada lesánek
zahrada u ekofarmy, Borotín

Zahrada je součástí malé ekofarmy v krásném přírodním území Jistebnic-
ké Vrchoviny, ležící v okrese Tábor. Na zahradě pěstují majitelé zeleninu, 
ovoce, bylinky, okrasné i jedlé květiny. Součástí zahrady je skleník, nádrže 
pro záchyt dešťové vody a koutek pro hezké posezení s bylinkovou skalkou. 
Na zahradu navazuje ovocný sad. Sídlí zde ekocentrum Lesánek, které 
pořádá např. výukové programy a realizuje projekty s mottem: „Planeta 
Země je naše matka a my jsme její děti“.

Alena Švecová, Borotín 2, 391 35 Borotín u Tábora
tel. 739 666 088, Lesanek2011@email.cz, www.lesanek2011.cz

OS Danar, Petra Schnitzerová, Hrad Šelmberk, Běleč 3, 391 43 Mladá Vožice 
tel. 605 870 323, danar@seznam.cz, www.centrumselmberk.cz
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26. Farská zahrada nadějkov
venkovský veřejný prostor, Nadějkov

Farská zahrada je veřejná, otevřená zahrada ležící v centru obce Nadějkov. 
Do současné podoby byla proměněna se zapojením široké veřejnosti. Stala 
se místem odpočinku, rozjímání, setkávání a společenských akcí. Materiály 
(dřevo a kámen) použité v zahradě jsou z nejbližšího okolí. Zahrada je vy-
tvořena s respektem k místu, neboť leží mezi kostelem a farou, a zároveň 
v maximálním souladu s místními přírodními podmínkami. Obyvatelé 
si přáli, aby zahrada byla jednoduchá a „přírodní“, aniž by většina z nich 
o certifikovaných přírodních zahradách něco tušila. Zachovány na ni byly 
staré slivoně, dosazeny pak byly vysokokmenné jabloně starých odrůd. 
Trvalky s bylinkami a keři těší návštěvníky i hmyz.

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí, Jana Průšová,
Nám. Prokopa Chocholouška u Fary 7, 398 52  Nadějkov
tel. 720 114 543, okraslovak@gmail.com, osno.webnode.cz/farska/

25. lom “svatá anna”
soukromý přírodní park, Tábor-Měšice

Lom leží na okraji nové zástavby v Táboře-Měšicích v prostředí nově roz-
víjeného předměstí pod místní vodárnou na ploše necelých 4500 m². 
Podle údajů místních obyvatel byla těžba ukončena po 2. světové válce. 
Od té doby se zde příroda rozvíjela samostatně, jen částečně ovlivňována 
lidskou činností. Jedná se o cenné místo s charakterem biocentra. Vznikla 
zde tři velice cenná stanoviště – biotopy (mokřadní, skalní a stepní). V lomu 
se nacházejí jezírka a mokřady, stanoviště typu skalních stěn i teplomilné 
trávníky na písčitě rozpadlých rulách. Prostor doplňují křoviny i náletové 
porosty včetně dubů, akátů, bříz, jeřábů, lísky, třešní, jabloní i starých vrb. 
Lom tak představuje ideální místo pro studium přírodních procesů v praxi. 
Zároveň se jedná o hodnotný krajinný prvek, jehož význam nadále roste. 

Viktor Mačura, Záluží, 391 56 Tábor
tel. 724 338 009, info@lomsvataanna.cz, www.lomsvataanna.cz
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27. zahrada chUtí a vůní
soukromá venkovská zahrada, Rapšach-Spáleniště

Zahrada leží v CHKO Třeboňsko blízko hranic s Rakouskem v malebné 
krajině luk a lesů.

Jedná se o venkovskou zahradu s důrazem na jedlé, medonosné a léčivé 
rostliny. Kromě tradičních druhů a odrůd tu jsou k vidění i různé zajíma-
vosti. Mají zde místo i plané rostliny,  jako cenné zdroje, které jsou často 
neprávem opomíjené. Celoročně zde najdete něco dobrého, a to v růz-
ných podobách. Ať už čerstvého přímo na zahradě, kvašeného, sušeného 
nebo jinak upraveného. Užitková a okrasná zahrada není oddělena, ale 
vše se prolíná a doplňuje.

28. veselá zahrada (nejen) pro děti
soukromá zahrada, Tušť

Zahrada na okraji obce Tušť (za truhlářskou dílnou) vzniká postupně 
za pomoci dětí. Svým charakterem přirozeně zapadá do okolní krajiny. 
Leží v mírném jihozápadním svahu na písčitém podloží. Problém se su-
chem majitelé řeší vybudováním několik svejlů a teras, které pomáhají 
zadržet vodu. Pod zahradou je val s listnatými stromy, který zabraňuje 
úniku vody ze zahrady. Několik vzrostlých jehličnanů tvoří malý lesní kou-
tek. Část zahrady je ponechána louce. Na zahradě najdete suché zídky, 
divoké koutky, mnoho druhů jedlých rostlin a keřů a také tři malá kaská-
dová jezírka ve svahu a větší jezírko na dešťovou vodu a koupání. Na lou-
ce vedle zahrady vysadili majitelé remízek a solitérní ovocné stromy. Děti 
i rodiče ocení inspiraci v podobě originálních herních a výtvarných prvků.

Jitka Machová, Spáleniště 99, 378 07 Rapšach
tel. 725 240 035, nasezahradka@email.cz, www.nasezahradka.webnode.cz

Alena Nedorostová, Tušť 147, 378 06  Suchdol nad Lužnicí
tel. 608 277 525, kopretina.aja@seznam.cz
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29. přírodní zahrada herba Grata radonice
ukázková trvalková zahrada

Zahrada je součástí trvalkového zahradnictví Herba Grata. Kostru zahrady 
tvoří staré ovocné stromy, keře a růže. Hlavní roli v zahradě však hrají tr-
valky. Ty jsou použity ve všech možných typech výsadeb – v trvalkových 
rabatech, pestrých mozaikových výsadbách přírodního charakteru, v pod-
rostech pod korunami stromů i v rozsáhlé divoké prérii. Zajímavými prvky 
v zahradě jsou i zeleninová zahrádka, oranžerie s citrusy a fíkovníky, kou-
pací jezírko. Zahrada a trvalkové zahradnictví jsou pro veřejnost otevřeny 
o Víkendech otevřených vrat – jeden prodloužený víkend v každém měsí-
ci (od dubna do října), návštěvníci si mohou v tyto dny nakoupit trvalky 
a okrasné trávy.

Jan Nussbauer, Radonice 31, Dolní Bukovsko, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel. 602 428 151, jan.nussbauer@seznam.cz, www.zahradaradonice.cz

30. na přehájkU
venkovská zahrada ležící přímo u lesa

Zahrada je vybudována ve svažitém terénu, po obvodu jsou vysázeny růz-
né keře a menší stromy (jeřáb, líska, střemcha, hloh, ptačí zob, různé kali-
ny, plané růže). Část zahrady je vyhrazena k pěstování drobných bobulovin 
(rybíz, angrešt, josta, černý jeřáb, maliny, ostružiny, kanadské borůvky). 
Na svazích se pěstují dříny, muchovníky, rakytník, ale i okrasné keře jako 
hlohyně a skalníky. Na části pozemku je nově založený sad, v nejníže po-
ložené části zahrady je malé jezírko, v němž žijí různé druhy žab a čolci. 
V zahradě najdete různé druhy netradičního ovoce, šlechtěné jeřáby, vel-
koplodé hlohy, hruškojeřáb, oskeruši a také květinové, zeleninové a bylin-
kové záhony, suché kamenné zídky, staré ovocné stromy, včelín a domácí 
zvířata.

Jana Jungová, Všemyslice 37, 375 01 Týn nad Vltavou
tel. 603 966 977, janajungova37@seznam.cz, www.zahradyzivota.cz
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