
Legenda:

1. ATELIER Z&J GEBR
Plavsko
tel. 737 585 490

17. Kolkovi
Višňová
tel. 777 787 939

29. Litobal
Moravské Budějovice
tel. 602 769 029

38. MŠ Řestoky
Řestoky
tel. 777 670 670

44. Pod křídly draka
Strmilov
tel. 606 408 124

49. Přírodní zahrada Anastazie
Rudolfov
tel. 731 508 814

50. Přírodní Zahrada 
Bochníčkovi
Mutišov
tel. 736 776 211

55. Selská zahrada Lesánek
Borotín
tel. 739 666 088

56. Smolotelský dvůr
Smolotely
tel. 603 529 547

57. Stanice Pavlov
Pavlov 
tel. 734 309 798

62. Školní zahrada ZŠ Krásovy 
domky
Pelhřimov
tel. 777 671 407

70. Přírodní zahrada při MŠ Brno 
Brno
tel. 775 152 287

78. Vlčihorská zahrada
Krásná Lípa
tel. 773 111 904

88. Přírodovědná školka 
Rybička
Praha
tel. 734 179 878

96. Zahrada v Chaloupkách 
Přerov nad Labem
tel. 723 029 012

97. Zahrady Laurus 
Hybrálec 
tel. 604 128 478

98. ZŠ a PŠ Velká Bíteš 
Velká Bíteš
tel. 566 789 552

99. Zelený ostrov 
České Budějovice
tel. 602 821 209

100. ZŠ a MŠ Boleradice
Boleradice
tel. 722 199 668

101. ZŠ a MŠ Domamil 
Domamil
tel. 564 034 711

102. ZŠ a MŠ Lovčice 
Lovčice
tel. 518 633 472

103. ZŠ a MŠ Nové Veselí 
Nové Veselí
tel. 774 521 034

89. Zahrada Stará Říše
Stará Říše
tel. 777 007 473

90. Zahrada školičky Kytičky
Beroun
tel. 777 452 222

92. Zahrada u Dobro-mysli
České Budějovice
tel. 777 248 511

91. Zahrada U Bohouše 
Slatiňany
tel. 777 670 670

93. ZAHRADA U DOMU 
Hradec Králové
tel. 775 310 629

94. Zahrada u školy
Jakubov u M. Budějovic
tel. 607 648 287

79. ZaHRAda „Pod stromy“
Kunžak
tel. 384 399 115

80. Zahrada A Rocha
Dobré
tel. 775 042 228

81. Zámek Myslibořice
Myslibořice
tel. 568 834 956

83. Zahrada Inspirace
Ouběnice
tel. 604 293 493

82. Zahrada chutí a vůní
Rapšach
tel. 725 240 035

71. Peterkovi
Chotěboř
tel. 604 156 857

72. V ráji kopretin
Lesonice
tel. 601 326 0967

73. V říši divů a Muzeum
u Divnej Emmy
Líšnice
tel. 732 335 142

74. Včelařské arboretum 
Kratiny
Lučice u Hodonína
tel. 724 070 711

63. Školní zahrada 
ZŠ Přibyslav
Přibyslav
tel. 731 722 608

64. TyMyJáNová zahrada
Rousínov
tel. 755 699 692

65. U malíře
Myslovice
tel. 604 859 186

45. Pod platanem
Chotěboř
tel. 720 248 654

39. MŠ Slavkovice
Nové Město na Moravě
tel. 566 598 250

40. Odpočinková zóna 
v obci Lukov
Lukov
tel. 602 769 029

30. Lom „Svatá Anna“
Měšice
tel. 724 338 009

31. MALÁ ZAHRADA 
Chlumany
Chlumany
tel. 702 288 533

32. Malá zahrada Mukařov
Mukařov
tel. 724 792 931

18. Kopřiva a Kopřiva
Praha
tel. 607 704 611

19. Kouzelná přírodní zahrada 
Plavsko
tel. 602 211 399

20. Kouzelné bylinky
Český Krumlov
tel. 725 470 330

21. Království paní Přírody
Jaroměřice nad Rokytnou
tel. 734 171 081

2. Bezinková zahrada
Praha
tel. 725 386 242

3. Bylinková obec Mutišov
Mutišov
tel. 736 776 211

4. Bylinková zahrada 
Levandule
Dřevčice
tel. 728 074 749

5. Bylinková zahrada 
Lu & Tiree Chmelar
Valtice
tel. 604 834 527

6. Bylinky z ráje
Sněhov
tel. 603 492 920

7. Centrum Veronica 
Hostětín
Hoštětín
tel. 724 132 772

8. Dorotka
Věcov
tel. 776 857 227

9. Duhová zahrada
Strakonice
tel. 724 024 397

22. Kumžákovi
Rynárec
tel. 605 976 157

23. KY.BY
Chlumany
tel. 602 328 400

24. Lipka - Kamenná
Brno
tel. 737 274 242

33. MŠ Brno - Neklež
Brno
tel. 544 210 521

34. MŠ Fišerova 
Moravské Budějovice
tel. 734 769 261

35. MŠ Kamarád 
Nové Veselí
tel. 733 132 583

41. Ovčárna
Nová Bystřice
tel. 606 953 959

46. Příbrazská přírodní zahrada
Příbraz
tel. 724 132 556

51. Přírodní zahrada Radonice
Radonice
tel. 602 428 151

58. Statek KLOUBEK
Chabičovice
tel. 602 349 500

66. U Smrku
Brno
tel. 549 244 745

75. Zahrada u Krupské školy
Horní Krupá
tel. 734 416 343

84. Zahrada Na dlani
Dušejov
tel. 605 127 218

95. Zahrada v harmonii
Nevcehle
tel. 603 920 735

104. ZŠ Břeclav, Slovácká 40
Břeclav
tel. 519 370 876

105. ZŠ kpt. Jaroše, Třebíč
Třebíč
tel. 739 082 698

106. ZŠ Přerov
Přerov
tel. 608 467 366

107. ZŠ Želiv
Želiv
tel. 565 581 128

85. Zahrada Na kopci
Česká Rybná
tel. 774 846 255

86. Zahrada Na Korunce
Kostelec nad Orlicí
tel. 731 572 619

87. Zahrada poznání 
ekocentra ČSOP
Valašské Meziříčí
tel. 728 585 009

76. Veselá zahrada (nejen) pro 
děti
Suchdol nad Lužnicí
tel. 608 277 525

77. Vlašínovi
Brno
tel. 602 404 285

67. U tří aronií
Drahotěšice
tel. 602 236 917

68. U Vyšaty
Chlumany
tel. 720 233 455

69. Fexovi 
Chrástov
tel. 728 319 123

59. Šelmberk 
Běleč
tel. 605 870 323

60. Školní výuková naučná 
stezka
České Budějovice
tel. 733 418 886

61. Školní zahrada da Vinci
Dolní Břežany
tel. 608 982 340

52. Salaš Travičná
Tvarožná Lhota
tel. 724 162 265

53. Sandal Wood
zahradní spolek
Polom u Podštejna
tel. 604 843 876

54. Sbírková zahrada Zdobín
Zdobín
tel. 774 193 243

47. Příměstská zahrada 
na Dobré Vodě
Dobrá Voda u Č.B.
tel. 724 964 980

48. Přírodní učebna 
ZŠ Myslibořice 
Myslibořice
tel. 606 953 959

42. Ovčírna 
Hostim
tel. 733 132 583

43. Pazderkovi 
Brno
tel. 731 654 771

36. MŠ Myslibořice
Myslibořice
tel. 568 864 324

37. MŠ Pastelky
Brno
tel. 603 935 057

25. Lipka - Rozmarýnek 
Brno
tel. 541 220 208

26. Lipka - Zahrada u řeky
Brno
tel. 737 274 242

27. Lipka – Lipová
Brno
tel. 602 644 536

28. Lipka – Relaxační zahrada 
Jezírko
Brno
tel. 545 228 567

10. Farská zahrada
Nadějkov
tel. 720 114 543

11. Hikešovi
Oslavice
tel. 776 288 858

12. Husovická zahráda 
Žilkových
Brno
tel. 731 110 943

13. Chaloupecká přírodní 
zahrada
Kněžice
tel. 568 870 359

14. Chaloupka Na dobrém konci
Hněvkovice
tel. 777 653 987

15. Chalupa pod lípou
Krásné
tel. 723 457 466

16. Kamenačky
Brno
tel. 776 049 454
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Intenzivní zahrádkářské a zemědělské hospodaření a změna klimatu nega-
tivně ovlivňují odolnost ekosystémů. Kvůli snadnějšímu obdělávání pozem-
ků došlo k likvidaci mezí, alejí a remízků. Zemědělci pěstují několik málo 
plodin na velkých plochách, což přináší potřebu masivního využití umělých 
hnojiv a pesticidů. Také zahrádkáři jsou zvyklí používat pesticidy a umělá 
hnojiva. Výsledkem je zrychlený odtok vody ze sídel i z krajiny, zesílení eroze, 
celkové znehodnocení půd a výrazné snížení biodiverzity. Nezaměřujeme 
se na změnu zemědělského hospodaření, ale ukazujeme cestu, jak zmírnit 
negativní dopady intenzivního hospodaření a klimatických změn v malém. 
Na vlastní zahradě či na zahradě školní, fi remní nebo veřejné to jde rychleji 
a snáz.

Víte, že přírodní zahrady významně přispívají ke zvyšování biodiverzity, pod-
porují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí 
pro volně žijící živočichy? Taková místa pozitivně ovlivňují klima, regulují vlh-
kost vzduchu, zachycují prachové částice a omezují hlukovou zátěž.

Svejl je počeštěný název anglického slova swale, překládaného do češtiny 
jako průleh. Je to rýha vedená po vrstevnici, jejímž cílem je zadržet dešťovou 
vodu na daném území, zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit 
vsáknutí do půdy. Primárně je tak svejl určený pro svažité zahrady (ideálně 
s velkou plochou), ale lze ho vybudovat i na rovině. V příkopu se hromadí 
voda z dešťů, která se postupně vsakuje do půdy pod svejlem. Cílem svejlu 
není vytvořit vodní plochu, od toho jsou tůňky nebo retenční nádrže, svejl 
má zachytit a udržet vodu na pozemku a postupným opakovaným vsako-
váním zavodnit dané místo. Pod svejlem se za čas změní podmínky pro růst 
rostlin a z původně suchomilných bude možné přejít i na druhy náročnější 
na vláhu. Do náspu pod svejlem je vhodné vysazovat také stromy a keře. 

Svejly v suchých oblastech pomáhají zadržet vodu z přívalových dešťů, do-
plnit spodní vodu a zpomalit erozi. Ve vlhkých oblastech slouží hlavně jako 
ochrana proti erozi a vždy je možné je využít i k pěstování užitkových rostlin.

Ačkoli svejly nahrazují tak trochu samozavlažovací systém, mohou fungo-
vat i jako okrasný prvek zahradní architektury, který zajistí zahradě určitou 
členitost.

Velkým pomocníkem při snižování náročnosti na údržbu trvalkových záho-
nů je minerální mulč (štěrk, písek, recyklát aj.), který oceníme především při 
pletí. Přes vrstvu 5-7 cm se podaří zakořenit pouze málo plevelům a ty se 
později snadno vytrhnou. 

Díky základnímu požadavku při tvorbě záhonů, kterým je dostatečná drenáž, 
pomáhají výsadby absorbovat a do podloží odvést část dešťových srážek, 
které ve městech mohou znamenat riziko, zejména při náhlých prudkých 
deštích, kdy se z velkého množství zpevněných ploch valí v krátké době 
mnoho vody.

Minerální mulč zabraňuje tvorbě případného půdního škraloupu na povrchu, 
který by jinak omezoval přirozený vsak vody. V dostatečné vrstvě je velkým 
přínosem pro lepší využívání vody rostlinami. Tato vrstva totiž díky svým 
větším mezerám mezi jednotlivými zrny přeruší kapilaritu a tím omezí výpar 
vody z půdy. Ve smíšených trvalkových výsadbách se doporučuje zalévat 
pouze v období dlouhotrvajícího suchého období, zpravidla od druhé polo-
viny července do srpna. V těchto případech se doporučuje zálivka zejména 
z důvodu prodloužení kvetení a tím zvýšení atraktivity celé výsadby. Pokud 
jsou rostliny zvoleny na dané místo správně, většinou je ale ani tento pří-
sušek neohrozí, a jsou schopny bez úhony přežít.  

  Správná doba – ráno nebo pozdě odpoledne (rostliny více vstřebají, 
méně se odpaří).

  Ne plošně, ale k jednotlivým rostlinám a přímo ke kořenům (omezení 
růstu plevele, úspora vody).

  Nerozmazlit rostliny – jsou odolnější a snadněji snášejí lehký přísušek 
(stačí jednou týdně, ale pořádně, platí i pro pokojové rostliny).

  Voda by měla mít teplotu okolí (pozor na chladnou studniční nebo ko-
houtkovou vodu, může rostlinám způsobit  šok).

  Výhodou je měkká dešťová voda (tvrdá voda zanechá na rostlinách 
po odpaření skvrny a některé soli se mohou vysrážet na povrchu půdy 
nebo květináčů).

  Při použití mulče snižujeme odpar z půdy a tím i potřebu zálivky.
  Péče o půdu – kyprá s vysokým obsahem humusu či odumřelé organic-

ké hmoty (i mrtvé dřevo) dokáže absorbovat a postupně uvolňovat vodu 
podle potřeby rostlin.

  Jednou okopat znamená pětkrát nezalévat – přeruší se půdní kapiláry 
a zamezí se odparu z půdy.

  Příliš mnoho vody rostlinám škodí dokonce víc než krátkodobý přísušek. 
V podmiskách by neměla voda trvale stát.

  Omezit zálivku v zimních měsících, nedostatek světla a tepla nutí rostliny 
ke klidovému režimu. 

Stromy se významně podílejí na utváření klimatu krajiny a tedy i zahrady 
svojí schopností regulovat teplotu díky evapotranspiračně-kondenzačnímu 
cyklu a stínění povrchu půdy. 

Stromy jsou dominantními prvky zahrady. Ovlivňují, formují a mění stanovi-
štní podmínky jak sobě, tak i dalším formám života. Rostliny samotné jsou 
útočištěm, poskytujícím úkryt, místo pro pobyt, hnízdění, lov či potravu. 

Kompozice uspořádání zahrady a zejména osazovací schéma stromů musí, 
vedle snahy vytvořit architektonicky zdařilé dílo, brát na zřetel řadu dalších 
faktorů. Zohlednit požadavky na odclonění nežádoucích průhledů, ochranu 
před větrem, členění prostoru zahrady, odstupy od staveb a inženýrských 
sítí. Zvláště dbát na vzájemné odstupy stromů tak, aby se koruna stromu 
mohla dobře vyvinout, pokud není záměrem těsnější zapojená skupina. U 
ovocných stromů volíme doporučený pěstební tvar koruny pro danou odrů-
du. Při současných nevyzpytatelných klimatických podmínkách je „bezpeč-
nější“ sázet spíše menší sazenice, které se lépe adaptují na dané místo. Péče 
o strom musí trvat po celý jeho život a zahrnuje zálivku, hnojení, řezy, ochra-
nu před chorobami a škůdci. Jedině tak si se stromem vybudujeme pevný 
vztah a výsledkem bude bohatá sklizeň nebo blahodárný stín.

Nejčastějším problémem zahrad je neustálé proudění západních a sever-
ních větrů, které ochlazují pozemek, zhoršují dozrávání úrody a znepříjem-
ňují pobyt na zahradě dokonce i v létě. Nejjednodušším řešením je výsadba 
živých plotů podél hranice pozemku na západní a severní straně. Podle 
možností pozemku a vzdálenosti, o kterou chceme vítr odklonit z pozem-
ku, dimenzujeme výšku tzv. větrolamu. Platí, že vzdálenost, kterou chceme 
dosáhnout je 20ti až 30ti násobkem výšky dřevin v živém plotě. Např. dva 
metry vysoký živý plot dokáže odklonit vítr o vzdálenost 40 až 50 metrů. 
Výsadba by ale neměla být příliš hustá, plot by měl být polopropustný, kvůli 
omezení turbulencí a dostatečnému odvětrávání pozemku. Aby proudění 
plynule obtékalo pozemek, je vhodné tvarovat živý plot výsadbou nejméně 
tří řad dřevin ve tvaru písmene A (nižší, vyšší, nižší nebo keř, strom, keř). 
Takto vzduch aerodynamicky obejde dřeviny, zdvihne se o ně a přeletí nad 
pozemkem. V okrajových řadách jsou nižší dřeviny nebo trvalky, střední řada 
je tvořena vyššími keři případně nižšími stromy. Zde v žádném případě není 
vhodný živý plot pouze z jehličnatých dřevin. Jehličnaté dřeviny je vhodné 
začlenit do druhového složení větrolamu v rovinatých územích, kde často 
fouká silný nárazový severní vítr a tvoří se sněhové návěje.

Mulčování je nastýlání organické hmoty na půdu. Mulčování omezuje od-
pařování vody a snižuje potřebu zalévání. Omezuje vzcházení jednoletých 
plevelů a uchycení nových semen plevelů, a proto se nemusí plít a okopá-
vat. Redukuje růst vytrvalých plevelů, oslabí je a jejich mechanická likvidace 
je pak snazší. Zmírňuje přehřívání půdy v letním horku a na jaře zase brá-
ní příliš brzkému prohřátí půdy. V zimě zabraňuje promrznutí půdy. Brání 
rozplavení povrchu půdy dopadajícím deštěm (zejména krátké, ale prudké 
přívalové srážky). Dodává půdě cenné živiny a odpadá tak odvážení velkého 
množství trávy, listí, plevele, štěpky a dalších organických materiálů ze za-
hrady.

K mulčování se velice dobře hodí listí, sláma, vytrhané rostliny a karton. 
Obzvlášť dobrým mulčovacím materiálem jsou rostliny pro zelené hnojení 
(jetele, vlčí bob, hořčice atd.). Ve vrstvě mulče probíhá neustálý rozkladný 
proces, čímž se mulč postupně stává výborným hnojivem. K rozkladu je po-
třebný kyslík a kromě toho „dýchá“ také půda. Proto je třeba dbát při mulčo-
vání na to, aby byl mulč navrstven volně. Mulčování spočívá v obsypání nebo 
pokrytí okolí rostliny materiálem, kterým nedokážou prorůst jiné, nežádoucí, 
rostliny – plevele. 

Je mnoho činností, při kterých můžeme pitnou vodu nahradit vodou dešťo-
vou. Je měkká a k řadě činností vhodnější než voda pitná (např. k zalévání 
a praní). V domácnosti můžeme dešťovou vodu využívat nejen pro praní 
a zalévání, ale i pro splachování WC, topný okruh a úklid a ušetřit tak až 
50 % spotřeby pitné vody.

Nejvhodnější příležitostí pro vybudování systému hospodaření se srážkovou 
vodou je rekonstrukce nebo výstavba nového domu, kdy je možné snad-
něji připravit oddělené rozvody vody. Ideální je zachycování dešťové vody 
(nejčastěji ze střech) do podzemní nádrže. Voda je zde ve tmě a při nízké 
teplotě a proto se nekazí, nemnoží se v ní bakterie a řasy. Nádrže se umisťují 
do nezámrzné hloubky a je tedy možné je využívat po celý rok. Povrchové 
nádrže jsou většinou levnější, jsou však vystaveny vlivu kolísání teplot, světla 
a eventuálnímu znečištění.

Systém pro využívání dešťové vody v domácnosti se nejčastěji skládá 
z těchto zařízení – fi ltry (lapač listí v okapovém žlabu, nátokový fi ltr), aku-
mulační nádrž, plovací sací soupravy, sifon na přepad, čerpadla či zařízení 
na čerpání vody (ponorná čerpadla nebo domácí vodárny), řídící jednotky, 
hladinový senzor, potrubí a tvarovky na uklidnění přítoku. 

Dešťové záhony jsou okrasné záhony v parcích nebo zahradách, které svým 
speciálním umístěním pod úrovní okolního terénu a osázením odolnými tr-
valkami, vytváří rezervu pro zpomalení průtoku vody pozemkem při příva-
lových deštích.

Do dešťového záhonu jsou svedeny srážkové vody ze zpevněných a ne-
propustných ploch (střechy, dlažba, cesty, parkoviště) okolo domu. Dešťový 
záhon není jezírko, voda se v něm sice zachytí, ale zdržet by se měla maxi-
málně 72 hodin, než se vsákne nebo odpaří. Tím odpadá i možný problém 
s komáry, kteří se nestihnou v tak krátkém čase vylíhnout.

Při vysazení původních rostlin dané lokality vzniknou nádherné bezúdržbo-
vé trvalkové záhony. Při svépomocném budování záhonu se náklady po-
hybují mezi 100 až 250 Kč/m2. Pokud záhon realizuje specializovaná fi rma, 
náklady jsou o řád vyšší.

Velikost dešťového záhonu záleží na objemu srážkové vody odtékající 
ze střech a zpevněných ploch i na půdním druhu. Pro běžný rodinný domek 
je dostačující plocha dešťového záhonu 10 až 30 m2. Ideální hloubka dešťo-
vého záhonu je 15 až 30 cm se sklony břehů do 12 %. Minimální vzdálenost 
od domu i od sousedů je 10 m, aby nedošlo k podmáčení základů.

V ideálním případě dešťový záhon a okolní půda absorbují veškerou deš-
ťovou vodu, která na zahradu spadne a běžně by odtekla z pozemku pryč.

Jezírka jsou malé vodní plochy, které podle velikosti vodní hladiny dělíme 
zhruba na tři skupiny. 

1–2 m2 – tůňka pro pobřežní rostliny i hmyz, vhodná jako napajedlo pro ptá-
ky, ježky atd. Kvůli nedostatečné hloubce je možné pěstovat pouze trpasličí 
variety leknínů. Jezírko je malé pro většinu žab a nevhodné pro ryby. 

2–25 m2 – vhodná velikost pro vytvoření biotopu se všemi rostlinnými patry 
a množstvím vodních živočichů mimo ryb. Chov ryb je možný pouze na úkor 
rozmanitosti vodního života.

25 m2 a více – vodní plocha s možností koupání a chovu ryb. Se zvětšující 
se plochou narůstají pořizovací náklady, především při budování nádrží izo-
lovaných fólií.

Zóny podle hloubky:

Okrajová zóna – pevný břeh o něco nižší než okolní terén a občas zapla-
vovaný vodou. Bažinatá zóna – bez viditelné vodní hladiny, ale nasycená 
vodou, zóna s největší biodiverzitou a dynamikou vývoje. Mělká vodní zóna 
(do 50 cm) – s viditelnou vodní hladinou, zóna bohatá na rostliny a vodní 
živočichy. Hluboká vodní zóna (50 cm a více) – s viditelnou vodní hladinou, 
slouží k růstu rostlin, které potřebují vysoký sloupec vody a k vyrovnání 
teplotních rozdílů. Nezámrzná zóna (od 70 cm) – vhodná pro přezimování 
leknínů, stulíků a dalších podobných rostlin a živočichů včetně ryb, protože 
zde voda nezamrzá.

Hledáte způsoby, jak předejít suchu
na zahradě? 

Svejly Štěrkové záhony

VětrolamyDesatero správného zalévání Stromy Mulčování Dešťová voda v domě

Dešťové záhonyJezírka

Jsme spolek Přírodní zahrada se sídlem v Jindřichově Hradci. V České re-
publice vytváříme síť přírodních zahrad, kterých v roce 2020 evidujeme již 
více než 500. Věnujeme se vzdělávání a osvětě v tématech ochrany přírody 
a krajiny, změny klimatu, zmírňování dopadů sucha a především přírodních 
zahrad. Pořádáme semináře a exkurze. Vzděláváme pedagogy, veřejnost 
i zaměstnance obcí. Poskytujeme poradenství v oblasti přírodního zahrad-
ničení.

Tato mapa znázorňuje Ukázkové přírodní zahrady. Jejich majitelé zde šetrně 
hospodaří s vodou a půdou, budují prvky pro zadržení vody (přírodní jezírka, 
dešťové a štěrkové záhony, svejly apod.), vysazují zeleň (stromy, keře, louky), 
mulčují, budují zelené střechy a mnoho jiného.

Informace na téma “Jak na sucho v zahradě” nabízí také brožura, kterou 
poskytujeme volně ke stažení na www.prirodnizahrada.eu. Pokud dáváte 
přednost tištěné verzi, napište nám o ni. 

Kontakty

Přírodní zahrada, z.s.
Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec
info@prirodnizahrada.eu
www.prirodnizahrada.eu
tel. 721 480 183
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Jak na sucho
v zahradě

Inspirujte se

Na několika zahradách můžete vidět, jak fungují kořenové čističky či mož-
nosti využití šedé vody. Jinde zase OLLA nádoby, všelijaké nádrže na vodu 
nebo využití kapkové závlahy. Ačkoliv jsou v zahradách nejrozšířenější jezír-
ka, na některých najdete i potoky, tůně či mokřady. Inspirujte se zvýšenými 
záhony, různými stíníky a zelenými střechami. Ty napomáhají srážkovou 
vodu zachytit, odpařit, akumulovat, využít pro rostliny a zpomalit její odtok 
do kanalizace.

Ikony, znázorňující jednotlivá opatření, Vás přehledně navedou k zahradám, 
které Vás zajímají.

Navštivte je a osobně se přesvědčte, jak opatření fungují.  Najdete zde inspi-
raci pro vlastní zahradu. V roce 2020 je v ČR již 107 Ukázkových přírodních 
zahrad. Jsou to zahrady soukromé, školní, produkční, ale i veřejně přístupné 
plochy. Zahrady jsou přístupné veřejnosti v pravidelných časech, při spe-
ciálních příležitostech či po domluvě předem. Kontakty a bližší informace 
k jednotlivým zahradám najdete na www.prirodnizahrada.eu.


