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Přírodní zahrada, z. s. podporuje české
obce a města v ekologickém
projektování a údržbě veřejné zeleně.
Veřejná prostranství, jako místa
setkávání a odpočinku na čerstvém
vzduchu, dotvářejí a obohacují
atraktivní vzhled obce. 

OBEC

Plaketa Obec Přírodní zahrada 
je oceněním toho, že se k přírodě
chováte ohleduplně.

JAKO
 PŘÍRODNÍ ZAHRADA
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DISCOUNT  
30%

JAK SE STÁT 
OBCÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA?

Vyplňte přihlášku na www.prirodnizahrada.eu
a domluvte si úvodní poradenství k péči 
o veřejnou zeleň. Ve spolupráci s našimi
poradci vypracujete následné kroky a plán
dalšího rozvoje ekologické zeleně.

Usnesením Rady nebo Zastupitelstva obce
ukážete, že je vaše obec pevně rozhodnuta
vytvářet k přírodě přátelské plochy zeleně.
Návrh podkladu pro jednání a textu usnesení
najdete na www.prirodnizahrada.eu.

Po přijetí usnesení vám bude propůjčena
plaketa Obec Přírodní zahrada. Lhůta pro
přechod na úplnou ekologickou péči je dva
roky.

PROČ O VEŘEJNOU ZELEŇ
PEČOVAT EKOLOGICKY

Rozmanitě uspořádaná zeleň zvyšuje
kvalitu života obyvatel. Mikroklima je
příjemnější, vznikají zelené prostory pro
procházky, setkávání a hry dětí. 

Přechod na ekologickou péči o veškerou
veřejnou zeleň není sprint, ale běh na
dlouhou trať. 

Rozmanitost rostlin, výsadba trvalek 
a dřevin, péče o půdu a vytváření
přírodních zákoutí umožňuje minimalizaci
prací údržby jako např. zavlažování,
odstraňování plevele nebo také opatření na
ochranu rostlin.

Obec, která se rozhodne pro přírodě
blízkou péči o veřejnou zeleň, získá nejen
možnost prezentovat se jako Obec Přírodní
zahrada, ale především zlepšení kvality
života obyvatel.

Udržujte vaši veřejnou zeleň podle kritérií
projektu Přírodní zahrada 
a staňte se Obcí Přírodní zahrada.

CO ZÍSKÁTE?

Možnost odborných konzultací

Vzdělaný personál údržby

Spolek Přírodní zahrada a jeho partneři vás
rádi podpoří základním i dalším vzděláváním

Možnost výměny zkušeností s kolegy
a odborníky na našich vzdělávacích akcích

ZÁVAZNÁ KRITÉRIA

N e p o u ž í v a t  p e s t i c i d y *  
citelně narušují přirozenou rovnováhu,
ohrožují nebo silně zatěžují lidi a zvířata.

N e p o u ž í v a t  u m ě l á  h n o j i v a  
zatěžují půdu, půdní život i vodu. Podporují
rychlý růst rostlin a tím je oslabují.

N e p o u ž í v a t  r a š e l i n u  
její těžbou jsou ničeny vzácné biotopy
rašelinišť, důležitých úložišť CO₂.

*lze použít prostředky povolené pro ekologické zemědělství
viz www.eagri.cz 

Více v publikaci Sázíme a pečujeme o zeleň 
v obcích na www.prirodnizahrada.eu. 
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