„PŘÍRODNÍ ZAHRADA JE …
…více než jen místo mezi domem a ulicí či pozemkem souseda,
znamená víc než jen zahrada užitková nebo okrasná.
…místem odpočinku, prostorem pro dětské hry a zároveň může být
i dalším obývacím pokojem. Můžeme zde přírodu vnímat všemi
smysly současně.

Přírodní zahrady pro Bílé Karpaty

…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.

Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty jsou společným projektem českých a slovenských organizací. Projekt je realizován
v rámci programu Evropské příhraniční spolupráce.
Přírodní zahrady jsou oázami pro lidi, zvířata i rostliny.

JAK MÁ VYPADAT PŘÍRODNÍ ZAHRADA?

Cílem projektu je podpořit trvale udržitelnou péči o zahrady,
která respektuje přírodní procesy a podporuje biodiverzitu,
a navrátit do krajiny tradiční způsoby hospodaření a pomoci
tak ochraně a údržbě krajiny. Pomocí příkladů dobré praxe
chceme v regionu Bílých Karpat šířit myšlenku zahradničení
bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny, jež mají negativní vliv
na životní prostředí.

V čem spočívá rozdíl oproti „obyčejné“ zahradě? Kolik hnojiva
skutečně potřebuje zelenina, trávník nebo květiny? Jde to i bez
chemie? Jak vypěstuji zdravé ovoce a zeleninu? K čemu potřebuji
pestrost druhů rostlin a živočichů?
NA VŠECHNY TYTO OTÁZKY VÁM ODPOVÍ ČESKO-SLOVENSKÝ
PROJEKT „PŘÍRODNÍ ZAHRADY PRO BÍLÉ/BIELE KARPATY“,
konkrétně například naši poradci na poradenských místech
jednotlivých krajů zapojených do projektu.
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Nabízíme Vám radu i praktickou pomoc telefonickým a e-mailovým
poradenstvím. Osobním poradenstvím přímo na Vaší zahradě Vám
pomůžeme získat ocenění „Přírodní zahrada“ a zapojíme Vás do sítě
přírodních zahrad.

PŘÍRODNÍ ZAHRADY
PRO BÍLÉ KARPATY

V regionech, které jsou do projektu zapojeny, proběhnou
semináře o přírodě blízkém hospodaření ve Zlíně, Trenčíně
a Hostětíně a exkurze po přírodních zahradách Jihomoravského kraje. Budou vyškoleni čtyři noví certifikátoři, kteří budou
poskytovat poradenství o přírodních zahradách, terénní poradenství u zájemců o certifikaci a certifikovat zahrady, které
splňují stanovená kritéria.
Bude doplněna síť ukázkových přírodních zahrad vyznačená
na www.ekomapa.cz a podpořen regionální a trvale udržitelný
„zahradní“ turismus.
Know-how úspěšné dolnorakouské akce „Příroda v zahradě“
o zahradničení přírodě blízkým způsobem, které bylo do České
republiky přeneseno díky projektu „Přírodní zahrady bez hranic“, se tak dále šíří do Zlínského kraje a na Slovensko.

Fond mikroprojektů

Aktuální informace najdete na:
www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
www.cea.sk

Poradenská místa (PM) projektu

CHCETE MÍT PŘÍRODNÍ ZAHRADU?
Stačí tak málo…

Zlínský kraj
PM Hostětín
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
687 71 Bojkovice
Tel. +420 572 630 670, 724 132 772
hostetin@veronica.cz

SPLNIT ZÁKLADNÍ KRITÉRIA (všechna!)

Jihomoravský kraj
PM Brno 1
ZO ČSOP VERONICA, Dům ochránců přírody
Panská 9, 602 00 Brno
Cyklus přednášek Přírodní zahrady
Každé úterý v měsíci od 17.00
Tel. +420 542 422 750
veronica@veronica.cz

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

POUŽÍVAT PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRADY
A V UŽITKOVÉ ZAHRADĚ (minimálně 5 ☻☻)

Projekt Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty je realizován
následujícími organizacemi:

Trenčínský kraj
PM Trenčín
Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie
29, Trenčín 911 01
Tel. +421 326 400 400
medal@changenet.sk

☻☻ 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

ZO ČSOP VERONICA – CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN
www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz

☻ nepoužívat pesticidy
☻ nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
☻ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

VYTVOŘIT PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY
(minimálně 5 ☻☻)

Podrobnosti k jednotlivým kritériím přírodní zahrady,
k získání ocenění, resp. kovové plakety „Přírodní zahrada“
i celému projektu najdete na webových stránkách organizací
zapojených do projektu:

www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
www.cea.sk
Majitel zahrady oceněné jako „Přírodní zahrada“ se zavazuje
k poskytování informací a šíření osvěty o přírodních
zahradách, majitel tzv. „ukázkové přírodní zahrady pro
veřejnost“ (v předem avizované době, resp. po předchozí
domluvě). Vytvořená síť ukázkových přírodních zahrad bude
propagována jako produkt cestovního ruchu.

Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica Hostětín

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNYCH AKTIVÍT
www.cea.sk

☻kritérium částečně splněno
☻☻kritérium úplně splněno
Jižní Morava: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích. www.zahradavaltice.cz

Jižní Čechy: Zahrada – galerie Ekodomu SLUNEČNICE v Rudolfově. www.designdomova.cz/inpage/nasezahrada/

Zahradní plaketa: Ukázková přírodní zahrada

Vysočina: Areál parku a zahrady u „Domova na zámku“ v Myslibořicích. www.domovmysliborice.cz

