Kontakty
ZO ČSOP Veronica

Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz

www.veronica.cz
ZO ČSOP Veronica

Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel.: 572 530 570
e-mail: hostetin@veronica.cz

www.hostetin.veronica.cz

Koordinátor a certifikace pro Jihomoravský, Zlínský,
Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Občanské sdružení Přírodní zahrada
Klášterská 76/II
77 01 Jindřichův Hradec
tel.: 723 961 515, 721 480 183
e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz

www.prirodnizahrady.com

Ústřední koordinátor hnutí přírodních zahrad a
certifikace pro celou ČR.
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PŘÍRODNÍ ZAHRADY

„PŘÍRODNÍ ZAHRADA JE …
... oáza pro lidi, zvířata i rostliny.
… více než jen místo mezi domem a ulicí či pozemkem souseda.
... více než jen zahrada užitková nebo okrasná.
… místem odpočinku, prostorem pro dětské hry. Může být i dalším
obývacím pokojem, místem, kde lze přírodu vnímat všemi smysly
současně.
… vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.
S touhou po pobytu v přírodě roste i poznání, jak nezbytně
potřebujeme přírodu pro své tělesné i duševní zdraví.

JAK MÁ VYPADAT PŘÍRODNÍ ZAHRADA?
V čem spočívá rozdíl proti „běžné“ zahradě? Kolik hnojiva skutečně
potřebuje zelenina, trávník nebo květiny? Jde to i bez chemie? Jak
vypěstuji zdravé ovoce a zeleninu? Proč nepoužívat rašelinu? Proč
je užitečná podpora pestrosti druhů rostlin a živočichů na zahradě?
Nabízíme Vám poradenství přímo na vaší zahradě. Kontaktujte
nás mailem, telefonicky či osobně a přijměte naši radu i pomoc.
Pomůžeme vám získat ocenění „Přírodní zahrada“ a zapojíme Vás do
sítě přírodních zahrad.

CHCETE MÍT PŘÍRODNÍ ZAHRADU?
Stačí tak málo…
SPLNIT ZÁKLADNÍ KRITÉRIA (všechna!)
☻ nepoužívat pesticidy
☻ nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
☻ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

VYTVOŘIT PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY
(minimálně 5 ☻☻)

☻☻ živý plot z planých keřů
☻☻ přirozená louka nebo prvky louky
☻☻ ponechání divokých porostů
☻☻ divoký koutek
☻☻ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☻☻ listnaté stromy (neovocnany)
☻☻ květiny a kvetoucí trvalky

POUŽÍVAT PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRADY
A V UŽITKOVÉ ZAHRADĚ (minimálně 5 ☻☻)
☻☻ kompost
☻☻ úkryty 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
☻kritérium částečně splněno
☻☻kritérium úplně splněno

Podrobná kritéria k certifikaci a získání plakety
„Přírodní zahrada“ jsou spolu s dalšími informacemi
o celém konceptu přírodních zahrad dostupné na webových
stránkách: www.veronica.cz/prirodnizahrady

Majitel zahrady oceněné jako „Přírodní zahrada“ se zavazuje
k poskytování informací a šíření osvěty o přírodních zahradách.
Majitel plakety „Ukázková přírodní zahrada“ se navíc zavazuje ke
zpřístupnění své zahrady pro veřejnost, které bude předcházet
domluva. Vytvořená síť ukázkových přírodních zahrad bude
prezentována jako produkt cestovního ruchu.
Na webu www.veronica.cz najdete také kalendář přírodního zahradníka, články a rady.
Přehlednou mapu přírodních zahrad, které můžete po domluvě
navštívit, najdete na:

www.veronica.cz/ekomapa/#k=priroda_zahrady

ZO ČSOP Veronica provozuje celoročně také specializovanou
zahradní poradnu, v níž se můžete dozvědět, jak se správně
starat o svoji zahradu s ohledem k životnímu prostředí.
V rámci projektu „Přírodní zahrady – prostor pro lidi
i přírodu“, podporovaného MŽP, pokračujeme v šíření myšlenky
přírodních zahrad. Jde o koncept, který podporuje biodiverzitu
v regionu prostřednictvím šetrného a ekologicky citlivého
obhospodařování zahrad.

