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13 Let Přírodních zahrad 
V ČeSKé rePubLice 

	 aneb	Lidé	kolem	přírodních	zahrad	vyprávějí	…	
	 	 	 	 ...i	přírodní	zahrady	mají	své	příběhy

Milí přátelé přírodního zahradničení,

v letošním roce slavíme 13 let od konání prvního semináře na téma přírod-
ního zahradničení v České republice. Proto jsme se rozhodli tak trochu bilan-
covat a zjistit, jak to vlastně v naší zemi s přírodním zahradničením vypadá. 

Je spousta přírodních zahrad, o kterých již víme a které mají i naši zahradní 
plaketu. Teď, tedy koncem roku 2014, je certifikováno okolo 260 přírodních 
zahrad, z toho 54 je ukázkových, tj. veřejnosti přístupných. Ty můžete na-
vštívit, poslechnout si jejich příběh osobně a prohlédnout si je. Zároveň je 
jich určitě ještě spousta necertifikovaných. A příběhy přírodních zahrad, ať už 
certifikovaných nebo ne, a lidí a projektů okolo nich jsme se rozhodli sesbírat.
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30 příběhů
Poslali jste nám okolo 30 nádherných, inspirativních a často vtipných příběhů 
a také spoustu krásných fotografií z celé republiky. Za toto vám děkujeme! 

Poskládali jsme je podle regionů do příjemné brožurky. Jsou zde příběhy ně-
kolika soukromých zahrad a jejich majitelů, kteří vyprávějí, jak se k přírod-
nímu zahradničení dostali a jak vypadají jejich zahrady, jak se o ně starají, co 
jim přírodní zahrady přináší a co v nich zažívají. 

Své příběhy poslaly i spousty školních zahrad a zahrad ekocenter. Lidé kolem 
těchto zahrad vyprávějí o tom, jaká úskalí museli při realizaci svých projektů 
překonávat, jak dosáhli kýženého úspěchu a jak se jim podařilo zapojit do 
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péče o zahradu děti. V těchto příbězích mohou čtenáři objevit také spoustu 
tipů, jaké hry a aktivity dělat s dětmi na zahradě.

Ukázalo se, že máme fanoušky přírodního zahradničení i mezi politiky. Kraj 
Vysočina se jeví velmi pokrokovým v našem oboru mezi ostatními regiony, 
protože již několik let vypisuje granty přímo na přírodní zahrady, což není úpl-
nou samozřejmostí. Politici z tohoto regionu přispěli také do souboru příběhů 
svým vyprávěním o tom, jak to vzniklo a proč přírodním zahradám fandí.

V brožurce se setkáte také se zahradami, které jsou součástí farmy. Své 
příběhy poslaly i terapeutické zahrady, různé typy venkovských zahrad, za-
hrady, které aplikují permakulturní principy i zahrady typu lom nebo salaš. 
hodně zahrad je provozováno neziskovými organizacemi, které zahrady udr-
žují pro veřejnost.

Přeji vám tedy příjemné čtení. Věřím, že zde můžete najít inspiraci i pro vaši 
přírodní zahradu a že někteří z vás ocení i poetičnost některých textů a občas 
i veršovánky. Jsem také nadšená z toho, k čemu všemu a jak je možné zahrady 
využívat. To je opravdu nádherná inspirace.

A na úvod začnu naším příběhem.
Za Občanské sdružení Přírodní zahrada

Martina Petrová
místopředsedkyně, projektová a finanční manažerka sdružení
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Příběh občanského sdružení Přírodní zahrada
Vše začalo v roce 2001, tedy 2 roky poté, co byla zahájena realizace projektu 
v Dolním Rakousku. Přece jen tady v Jižních Čechách, konkrétně v Jindřichově 
Hradci, máme do Rakouska poměrně blízko. A v té době již fungovala přes-
hraniční spolupráce, která se začala rozbíhat ihned po revoluci. První impulz 
přišel z rakouské strany, přímo z Vlády Země Dolní Rakousko – od pana Wolf-
ganga Sobotky, hlavního patrona projektu v Rakousku. A byl zahájen první 
projekt přes spolek EUPRI a paní Heidemarie Artner, která zde byla jednatel-
kou. Byly vytištěny první materiály v češtině, realizovaly se první přednášky, 
promítání a exkurze. A já, jakožto asistentka spolku EUPRI, jsem byla u toho 
a projekt jsem si od první chvíle zamilovala. V té době jsme také zahájili spo-
lupráci s organizací Lipka v Brně, jmenovitě s Danou Křivánkovou, která je 
společně se mnou u aktivit přírodního zahradničení v ČR od začátku až doteď.

I v dalších letech byly realizovány menší projekty na Jižní Moravě, na Vysočině 
a v Jižních Čechách, přes organizace PRO-BIO Třebíč zastoupené paní Hejátko-
vou a EUPRI za spolupráce s dalšími organizacemi, např. Lipkou, Rosou a CEGV 
Cassiopeia v Českých Budějovicích a s mnohými dalšími. Podpora plynula v le-
tech 2002 – 2004 hlavně z Fondu malých projektů přeshraničního programu 
Phare CBC, ale i z některých dalších zdrojů. Projekt se dařilo posouvat a napl-
ňovat s ním aktuální témata v regionu.

Celkově lze pro tuto etapu let 2001 – 2004 říci, že byl projekt nastartován. 
Byla vytvořena česká verze loga projektu, navázány kontakty s rakouskými 
partnery a bylo zahájeno vzdělávání poradců i organizování akcí pro širokou 
veřejnost.
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Roky 2005 – 2008 lze označit za poněkud chudší na finanční zdroje pro akti-
vity, protože se moc nedařilo získávat granty. Ale díky aktivitě Dagmar Hrnčiří-
kové, která tehdy ve Vícemili u Červené Lhoty pěstovala biozeleninu a také se 
nadchla pro projekt, se podařilo v tomto období, konkrétně v roce 2006 zalo-
žit Občanské sdružení Přírodní zahrada se sídlem na její Ekofarmě ve Vícemili. 

Tehdy se jí podařilo do vedení sdružení zapojit také zahradníky z Trvalkové 
školky Florianus, Martina Charváta a Radovana Hájka, kteří se přestěhovali 
do Jindřichova Hradce v roce 2003 a začali zde obnovovat po 15 let uzavřené 
zahradnictví, původně klášterní zahradu. V tu dobu se již o přírodní zahrady 
také zajímala Jana Bochníčková z Mutišova, která převzala rodinnou tradici 
pěstování bylinek od své matky. A my všichni jsme se v roce 2008 pod hlavič-
kou Občanského sdružení Přírodní zahrada spojili a začali na popud rakouské 
strany, tj. organizace „Natur im Garten“, v roce 2008 připravovat velký pře-
shraniční projekt.

Projekt Přírodní zahrady bez hranic, spolufinancovaný z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Evropská 
územní spolupráce ČR – Rakousko 2007-2013, byl realizován v letech 2009 
– 2012 za spolupráce našeho Občanského sdružení Přírodní zahrada s rakous-
kou organizací Natur im Garten a českými organizacemi ZO ČSOP Veronica a 
Chaloupky. V rámci projektu se podařilo hlavně zahájit certifikaci přírodních 
zahrad v České republice, včetně těch ukázkových. Dále se podařilo vydat ba-
revnou knihu – příručku zahradního vědění Moje přírodní zahrada, různé pro-
pagační materiály včetně nástěnného kalendáře, a zrealizovat spousty akcí 
včetně vzdělávacích akcí pro poradce projektu, několik konferencí a seminářů 
apod.



9

A rokem 2013 začalo poslední období, které trvá dodnes a kdy se střídají opět 
období bez i s podpůrnými prostředky. Pokračuje certifikace zahrad již jako 
placená služba. Díky projektu „100 tipů pro zahradu a ještě mnohem víc“, 
spolufinancovaného z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, se po-
dařilo letos vyškolit poradce z dalších regionů České republiky, kde doposud 
projekt nebyl realizován. Do roku 2012 byl totiž projekt realizován převážně 
jen na území příhraničních regionů Rakouska, a to Jižních Čech, Vysočiny 
a Jižní Moravy. Nyní je možné přihlásit k certifikaci zahradu po celé České 
republice. Byla vydána nová brožurka „100 nejlepších tipů pro zahradu“ ad. 
Projekt „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“, spolufinancovaný 
rovněž z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, napomohl propagaci 
ukázkových zahrad a rozvoji zahradní turistiky.

V současné době spolupracujeme aktivně především s organizacemi Cha-
loupky o. p. s. (Vysočina), Lipka (Brno), ZO ČSOP Veronica (Brno), Ekocentrum 
Hostětín (Zlínský kraj), CEGV Cassiopeia (České Budějovice), ENVIC (Plzeň) 
a Krajina a zahrada (Liberec). Jsme otevřeni navázání spolupráce s dalšími pří-
rodními zahradami, organizacemi a firmami při šíření a prohlubování tématu 
přírodního zahradničení v České republice. 

Jestliže máte zájem připojit se k našim aktivitám, podpořit náš projekt nebo 
nějakým způsobem spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat. I Vy můžete 
ovlivnit další vývoj příběhu našeho sdružení. Já sama jej směřuji k organizaci, 
která vytváří síť lidí, jež aktivně ovlivňují své prostředí, spolupracují při šíření 
dobrých myšlenek a projektů souvisejících s přírodním zahradničením, vymě-
ňují si zkušenosti, udržují mezi sebou společenské kontakty, rádi se navštěvují 
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na svých zahradách nebo spolu podnikají výlety na jiné zahrady, neboť jsou 
pro toto téma nadšeni. 

Mám vyzkoušeno, že společně dokážeme mnohem víc, než každý z nás jed-
notlivě J.
Autor: Martina Petrová
Název zahrady: Síť přírodních zahrad
Místo, obec: Česká republika
Web: www.prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.com,
 www.veronica.cz/ekomapa
E-mail: prirodnizahrada@centrum.cz

http://www.prirodnizahrada.eu
http://www.prirodnizahrada.com
http://www.veronica.cz/ekomapa
mailto:prirodnizahrada%40centrum.cz?subject=
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JihoČeSKý KraJ

bio-zahrada hamr u Majdaleny jako hra
Kdysi jsem prodal třípokojový byt na panelovém sídlišti v Třeboni a koupil 
starou zemědělskou usedlost se třemi byty v Hamru u Majdaleny. Původně 
jsem chtěl koupit maličký domeček se zahrádkou, ale stará zemědělská used-
lost s uzavřeným dvorem a se zahradami vyšla ekonomicky i prostorově lépe. 
V mém případě náklady na bydlení ve staré chalupě za rok odpovídají při-
bližně nákladům panelového bytu za měsíc.

Původně byl starý statek - asi z doby Marie Terezie - dosti zdevastovaný. A tak 
proběhly svépomocné výškové práce na původně děravých střechách a po-
tom kopání potřebných odvodňovacích drenáží kolem chalupy. Pracovalo se 
celým tělem i hlavou. A najednou byl tady nápad pořídit si na dvoreček čarov-
nou bylinku šalvěj přeslenitou, známou z filmu Dívka na koštěti jako Babské 
ucho, a potom doufat, že přiletí mystická Saxána a s něčím pomůže. Bylinku 
pro Saxánu jsem úspěšně zakoupil v Trvalkové školce Florianus (www.floria-
nus.cz) a pak postupně přibývaly další bylinky. Jalovec proti bolení kloubů, 
vodní vachta na dobré trávení, šalvěj lékařská proti nadměrnému pocení, 
kopřiva na jarní únavu, pažitka proti nachlazení či pampeliška jako náhražka 
kávy. Nyní zkouším sušené topinambury nakrájené na kolečka jako náhražku 
vánočního cukroví. 

Život ve stylu bio
Zdroje informací k životu s bylinkami lze nalézt v Bio-měsíčníku (www.bio-me-
sicnik.cz). Deset let jsem z Hamru dojížděl na kole do nedalekého Suchdola 
nad Lužnicí, kde jsem pracoval u zahraniční firmy jako předák svářečů. Práce 
náročná na oči, záda i psychiku - a právě pěstování i ochutnávání vlastních 
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bylinek, angreštu, rybízu, jablek, jahod, brambor či plevele ptačinec žabinec 
mi umožnilo udržet se v dobré zdravotní kondici a vydělat si nějaké finance. 
Z vděčnosti k Bio-měsíčníku jsem zvolil název pro svůj statek název Bio-za-
HRAda.

Ve své chalupě a zahradě zkouším nové alternativní technologie přežívání 
nepříznivých životních situací, v jámě po vytěženém jílu v dešťové vodě s od-
padní biomasou bez přístupu vzduchu pokusně zkoumám proces vzniku své-
pomocné rašeliny a vliv vlastnoručně vyrobeného rašelinového substrátu 
na moje výborné zahradní jahody, které lze přijet ochutnat. 

V projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ jsem měl možnost vidět krásné 
Chaloupky, Bylinkovou obec Mutišov, 50 přírodních zahrad na výstavní ploše 
v rakouském Tullnu, zahradu chutí Archa Noe, chov divokých buvolů u Melku 
a také krásnou Kouzelnou zahradu v nedalekém Plavsku. Z mnoha exkurzí a se-
minářů si přivážím náměty a nápady do své zahrady a snažím se něco z toho 
realizovat. Je to zahrada málo náročná na vloženou práci i finance, je tady 
orientace na vysoký výnos přírodních bylinek a potravinových soběstačných 
doplňků. Je to více náročné na myšlení nežli na ručičky, je to spíše hra. A kdo 
si hraje, ten prý nezlobí. Ze všech různých přírodních a ekologických principů 
si vybírám to, co je praktické pro mou zahradu a o své zkušenosti se občas po-
dělím s různými návštěvníky. Ale pro nezasvěcené může být prohlídka mých 
různých experimentů šokující. Jedna členka hodnotící komise dokonce kdysi 
prohlásila: “Vždyť toto ani není zahrada!“. Ale našemu panu starostovi se má 
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zahrada líbí a odebírá ode mne vodní lekníny či jiné přebytky rostlin. Také 
udělená plaketa s ježkem na vrátkách se začíná návštěvníkům líbit.

Moje zahrada je v srdci Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Tře-
boňsko. Nad hlavou mi létají orli či volavky. Rosničky likvidují obtížný hmyz 
mezi jahodami – asi by se z toho mohlo udělat školicí středisko pro lidičky, 
co chtějí žít v souladu s přírodou. Ale oni by ti lidi asi také chtěli, aby na stro-
mech rostly klobásové bagety. Asi se nějak domluvím s veverkami a Jihočes-
kou univerzitou a začnu na tom pracovat.

S bylinkami v pohodě
Pečuji o svoji zahradu v Hamru, dále mám v péči ještě jednu zahradu v Tře-
boni a pak pracuji na Ukázkové přírodní zahradě Cassiopeia v Českých Budě-
jovicích. Tři různé zahrady s různými klimatickými poměry - je tedy co srov-
návat, pozorovat a ochutnávat rostlinky v různých podmínkách. S bylinkami 
dokážu komunikovat a poslouchám, co mi vyprávějí:
• Koho duše stůně, toho vyléčí levandule vůně.
• Kdo chce dobře žít, měl by šalvěj pít.
• Pelyněk odpuzuje blechy, nedělají potom neplechy.
• Vůně divoké růže od nemocí pomůže.
• Jedno jablko denně snědeno, většině nemocí odzvoněno.
• Měsíček jako sluníčko potěší člověka zdravíčko.
• Voňavá meduňka pro spánek peřinka.
• Z máty čajíček je jako jarní větříček.
• Vodní vachta trpká je, dobrý likér becherovka z ní je.
• Aby kořínek života vydržel, pěstujte kadeřavou petržel.
• Kdo pěstuje libeček, není žádný blbeček.
• Pažitky žvýkání rýmu zahání.
• Šanta kočičí zahrádku nezničí.
• Kostivalové mazání proti kloubům vrzání.
• Plešatosti a vlasů padání kořen kopřivy zabrání.
• Pampeliškový med léčí kašel hned.
• Kiwi dělá divy.
• Svatojánské kvítí o slunovratu svítí.
• Jmelí bílé na vánoce milé.
• Papej mrkvičku, budeš vidět hvězdičku.

Právě projekt „Přírodní zahrady bez hranic“ mi pomohl rozšířit si své bylin-
kové obzory a setkávat se s podobně zaměřenými lidmi. Bylinky jsou svým 
způsobem nesmrtelné a svou životaschopnost rády přelévají do vnímavých 
lidí. Snad proto se našemu projektu daří...
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V projektu jsem se mnoho naučil a po dohodě jsem ochoten své znalosti 
i přebytky bylinek předat dalším zájemcům.

Autor: Ing. Jan Papáček
Název zahrady: Bio-zaHRAda Hamr u Majdaleny
Místo, obec: Hamr u Majdaleny
Web: www.permakulturacs.cz/project/5/bio-zahrada-hamr-u- 
 majdaleny
E-mail: jenik.papacek@seznam.cz

naše kouzelná zahrada v chelčicích
Naše kouzelná zahrada se před vámi otevře v malé jihočeské vesničce Chel-
čice, naproti kostelu sv. Martina. Dříve tento krásný prostor sloužil jako farská 
zahrada, od roku 2010 je součástí našeho Chelčického domova sv. Linharta, 
o. p. s., domova pro lidi s tělesným a mentálním postižením. Na vratech vás 
přivítá náš ježek Dupáček, který střeží naši zahradu a také nese její myšlenku 
přírodní certifikované zahrady.

Naši uživatelé, terapeuti, děti z místní mateřské školky, které ji také navště-
vují i všichni návštěvníci celoročních programů prožívají v zahradě spousty 
zážitků, tvořivých chvil i ozdravných terapií. Pěstujeme v zahradě byliny, kvě-
tiny a ovoce, které pak zpracováváme. Rádi zde cvičíme, malujeme a tančíme 
s dětmi a lidmi z Chelčic a okolí, na jaře odemykáme a na podzim zamykáme 
naši zahradu, slavíme Den Země i evropský Víkend otevřených zahrad… 

http://www.permakulturacs.cz/project/5/bio-zahrada-hamr-u-majdaleny
http://www.permakulturacs.cz/project/5/bio-zahrada-hamr-u-majdaleny
mailto:jenik.papacek%40seznam.cz?subject=jenik.papacek%40seznam.cz
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zkrátka, je to místo odpočinku, nádechu a výdechu v běhu našich společných 
dní.

Pojďte si poslechnout střípky postřehů a zážitků těch, kteří bez rozdílu handi-
capů hledají pevné břehy uprostřed vlastních rozvalin a klíč k zámku do naší 
zahrady zvolna otáčejí…

V naší kouzelné zahrádce bydlí ježek a před měsícem se přistěhovala i ve-
verka. Velkým zážitkem byla výstavba malého jezírka, které Lenka pojmeno-
vala Rybník sv. Levharta. Evě prý utekl pulec. Když jsme chtěli vypustit do je-
zírka živého tvora, tak už všichni pulci měli nožičky. Bylo totiž už dva měsíce 
po sv. Jiřím, takže se nebylo čemu divit. Lenka nejraději rýpe záhony a Mar-
kéta má vždy po práci dobrý pocit z celodenních výsledků. 

Pavlínka obdivuje kouzelné kytičky, které léčí a jsou tak krásné a voní! Je to 
místo působivé, místo historického genia loci v Chelčicích, místo světla, klidu 
a bylinné vůně. Moc rádi tam chodíme, odpočíváme a tvoříme, povídáme 
a čerpáme novou energii.

Na podzim jsme svedli úspěšný boj se šlahouny dýní, které byly jako chobot-
nice a prolezly přes plot až k sousedům. Naším cílem bylo osvobodit z obrost-
lého středu princeznu Dýni. Výsledek? Dobrý i méně dobrý konec mělo naše 
snažení. Ten dobrý byl, že se nám dýni podařilo vysvobodit a měla 8 kg. Ten 
méně dobrý, že dýni poobědval místo nás kompost, protože byla shnilá.

Naše zahrada je také jako obří jídelna s nebeským stropem. Příjemné rela-
xační chvilky zažíváme ve stínu stromů a při koncertu ptáků.
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Jsme filmoví, máme uprostřed zahrady Obelixův menhir, který už jen čeká 
na Asterixe a jeho družinu. Těžkou práci zvládá silák Viktor.

Naše přírodní zahrada je i skvělá seznamka. Laškují tam zvířata a i od prochá-
zejících a sousedů se dozvídáme stále spoustu nových věcí. 

Jednou jsme nevěřili svým očím. Naskytl se nám pohled z okna na koně, který 
se promenádoval mezi záhony. Kůň své majitelce utekl zkrátka do našeho po-
hádkového světa. 

Mnoho kobyl skáče v trávě rádo dál. A jak se tam vejdou? Jsou to totiž luční 
kobylky. 

Autor: Kolektiv 13 autorů z Chelčického domova sv. Linharta
Název zahrady: Přírodní zahrada Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Místo, obec: Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Web: www.linhart-chelcice.cz
E-mail: info@linhart-chelcice.cz

Přírodní zahradničení na dobré Vodě u Českých budějovic 
– aneb od anglického trávníku zpět po slepičí oázu
Narodila jsem se v Dobré Vodě u Českých Budějovic a této obci jsem zůstala až 
doposud věrná. V dětství jsem vyrůstala obklopená sadem s převahou jabloní 
(všechny sázel můj děda, účastník 1. světové války), dětské problémy jsem 
řešila v korunách tří vzrostlých třešní, na podzim mne „rozčilovaly švestky“, 
které bylo nutno otřást, posbírat a naházet do sudu. Nijak jsem neřešila, že 
při „senách“ a „votavě“ musím přiložit ruku k dílu, protože ovce se prostě 
v zimě musí „nažrat“. Děda a babička v požehnaném věku odešli z tohoto 
světa, rodiče nadále chovali dva čuníky, pár slepic, na jaře se nakoupilo pár 
brojlerů, krůtiček a kačenek, králíci na nás mrkali zhruba z osmi kotců… Seno 
se dál sušilo, „burína“ dál pěstovala, koupit si rajčata, okurky hadovky i na-
kladačky bylo „pod úroveň“ (a mnohdy i nemožné), mrkev nabývala rozměrů 
téměř lidského lokte. 

A pak jsem se vdala a získala „krásný, čistý, útulný, téměř bezúdržbový byt 
v panelovém domě…“.

Jistě tušíte, že jsem zažívala pocit euforie. Už nemusím: sušit seno, rýt, oko-
pávat brambory, plít, sbírat slimáky, zavírat večer slepice, trhat králíkům 
pampelišky, lézt po štaflích a trhat jablka, jíst králíky, pomáhat ládovat jelita 
při zabijačce, mít věčně jen tu rybízovo-malinovou domácí šťávu, když v kon-

http://www.linhart-chelcice.cz
mailto:info%40linhart-chelcice.cz?subject=info%40linhart-chelcice.cz
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zumu mají tak atraktivní výrobky. A což k tomu chleba s trapnou ostružinovou 
marmeládou na svačinu. Chápete, ne?

Ale. Brzy jsem vystřízlivěla. Každodenní kontakt se zahradou a s tvory zahradu 
obývající (ať legálně či ilegálně) mi začal chybět. Vrátila jsem se na svou mi-
lovanou Dobrou Vodu, tentokrát s celou rodinou čítající jednoho manžela 
a dvě dcery, zpět. A chtěla jsem ten svět kolem sebe mít opravdu krásný, pod 
kontrolou, s pravidelným přísunem pochvalných vět typu: „Teda ty máš tu za-
hradu vymazlenou. To je nádhera!“ Rodiče postupně opouštěly síly, k tomu 
všemu naše společnost najela na tržní systém hospodaření, nabídka převý-
šila poptávku, rajčata ze supermarketu se zdála být mnohem krásnější než 
ta zpotvořená ze zahrádky atp. No prostě. Místo záhonů s mrkví, česnekem, 
cibulí a cíniemi, astrami a afrikány určenými pro zužitkování na několik hrobů 
na místním hřbitově, jsem zamulčovala elipsoidní ladné záhony kůrou, vy-
sadila efektní jehličnany, buxusy a pěnišníky, rašelina se vozila po valnících, 
každé pondělí se projela benzinová sekačka po bezvadném pažitu… Domácí 
zvířátka až na dvě fenky akit postupně zmizela buď v našich žaludcích, nebo 
nás opustila na sešlost stářím. Výsledkem byla zahrada, která lahodila oku 
návštěvníka, různé přístřešky, chlívky, domečky skončily v kotli a na chvíli nás 
zahřály, moje ješitnost dostávala zadostiučinění, neboť chvála návštěvníků se 
roznesla po kraji. 

Až do onoho dne. Toho dne jsem si pozvala k nám na zahradu svoji kama-
rádku Agátu Kočí, aby mi poradila s umístěním a tvarem plánovaného zahrad-
ního jezírka. A objevily se otázky typu: „Kde plánuješ koutek pro „zobající“ 
vnoučata, kde se budou vnoučata houpat a na jakém stromě si budou moci 
vybudovat doupě? Kde máš bylinky? Jak to řešíš se slimáky? Mají tu co zobat 
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v zimě ptáčci? Kde ti přezimují ježci? Čím hnojíš? Proč máš tak málo místa 
na kompost? Jé, tady by se dobře natáhly šňůry na prádlo! Tady by se fajn se-
dělo a koukalo na žáby! Říkala jsem si, že ta Agáta je trochu divná, ale semínko 
pochybností se zavrtalo a klíčilo a klíčilo, až vyrostla nová majitelka zahrady, 
tentokrát přírodní zahrady. Do dnešního dne zahlazuji stopy násilí, kterého 
jsem se na  své milované zahradě dopustila a snažím se vzpomenout si na 
to, jaké fígle používal můj děda nebo tatínek, aby: česnek byl jako sevřená 
pěst pořádného chlapa, aby tu byly včely a makaly, jak se makat má, aby se 
brambory nenakupovaly, ale pouze dokupovaly, aby zbyla jablka i pro zimní 
hejna drozdů kvíčal, aby se z naloženého zelí nevyšlapalo přespříliš šťávy, aby 

slepice v zimě snesly alespoň sem tam nějaké vajíčko, aby se indičtí běžci měli 
i v zimě alespoň trochu fajn, abych v sezóně mohla „oďobávat“ ostružiny, ma-
liny, jahody, dřínky, rybíz, moruše, rakytník, aronie, muchovníky…

Není to právě idylka. Okolní parcely skoupili novodobí zbohatlíci, kteří pře-
tvářejí svět bohužel k tomu obrazu svému. Zahrada je pro ně prodlouženým 
obývákem, kde nemá co dělat nevyžádané a nenaplánované. Tudíž jim zá-
sadně nevyhovuje: pampeliška, dva týdny nesečená tráva, kompost, nádrž 
na dešťovou vodu, spadaná jablka, neotrhaná jablka, kvetoucí jabloň, létající 
včely, „odporně“ kvákající žáby, slovem tři miloučké a společenské indické ka-
čenky, létající mouchy, sedavé mouchy, kohout jménem Budík, zurčení vody 
v jezírku, nezastříhané trvalky, které celou zimu „trčí“ a taky kosové, kteří 
po ránu už v únoru děsně řvou a pak hrabou a hrabou. „Paní Antalová, proč 
ty potvory celou zimu krmíte? Ještě tu budeme mít ptačí chřipku!“ „Krmím 
je, protože mám ráda vše živé, mám ráda vše přirozené a nepřestanu s tím! 



19

Dneska už vím, že ty vaše umělé zahrady také umím zrealizovat a že to moc 
práce nedá. Takže komplexem jakési méněcennosti netrpím“.

Díky, Agáto, otevřelas mi oči. Na svět kolem sebe se dokážu dívat jinak, věřím, 
že lépe a že část toho dokážu předat i svým studentům.

Autor: Mgr. Zdeňka Antalová
Název zahrady: Příměstská zahrada na Dobré Vodě u Č. Budějovic
Místo, obec: Dobrá Voda u Č. Budějovic
Web: www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/  
 suedboehmen/primestska-zahrada-na-dobre-vode-u-c  
 -budejovic
E-mail: antalova@sosvaz.cz

Venkovská přírodní zahrada ve Višňové
Zahrada je založena jako připomínka venkovské zahrady. Založena je tak, aby 
společně se stavením, které bylo zrekonstruováno do stavu blízkého původ-
nímu, tvořila celek.

Statek s pozemkem jsme zakoupili v roce 2004. Stavení bylo 40 let neobývané 

a zahrada prakticky neexistovala. S ohledem na naše profese (architekt a za-
hradní projektantka) jsme oba měli už při koupi nemovitosti jistou představu, 
jakým směrem bychom se chtěli vydat. Chtěli jsme zrekonstruovat statek 
do původního stavu a zahradu založit pokud možno tradičně – rozdělenou 
na předzahrádku, dvůr a záhumenní zahradu. 

Předzahrádka je založena jako tradiční venkovská (oplocená plaňkovým 
plotem, s ovocným stromem a kvetoucími trvalkami). Trojúhelníkový dvůr 
stavení je zatravněný. Trávník lemují trvalkové záhony, kamenná zápraží 
a zídky.  Ve dvoře je nově založená štěpnice s tradičními i netradičními ovoc-

http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/suedboehmen/primestska-zahrada-na-dobre-vode-u-c-budejovic
http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/suedboehmen/primestska-zahrada-na-dobre-vode-u-c-budejovic
http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/suedboehmen/primestska-zahrada-na-dobre-vode-u-c-budejovic
mailto:antalova%40sosvaz.cz?subject=antalova%40sosvaz.cz


20

nými stromy (jabloň, kdouloň, hrušeň, třešeň). V záhumenní zahradě za sta-
vením byl založen v roce 2008 malý sad z vysokokmenných jabloní starých 
odrůd. Nacházejí se zde i vyvýšené zeleninové záhony. Boční část zahrady 
je od sousední parcely oddělena volně rostoucím živým plotem z různých do-
mácích i okrasných keřů (kaliny, svídy, dříny, šeříky, pustoryly, tavoly, tavolníky 
apod.). V budoucnosti se chystáme vybudovat i velkou bylinkovou a zelenino-
vou zahradu a rozšířit sad do louky.

Postupem času jsme si ověřili, že naše zahrada je schopna fungovat bez na-
šich velkých zásahů a časově náročné údržby. Keře v živém plotě se spojily,  tr-
valkové záhony jsou zapojené, stromy dobře rostou a začínají plodit. Pravidel-
nou a nutnou činností je tedy pouze sekání trávníku (jednou za 2 – 3 týdny). 
Ostatním činnostem na zahradě se věnujeme jen, když máme chuť a čas.

Minimální používání chemie na naší zahradě nás vedlo k myšlence nahradit 
i toto minimum přípravky k přírodě šetrnými. V roce 2012 jsme se připojili 
k projektu Přírodní zahrady a v témže roce byla naše zahrada zařazena mezi 
ukázkové přírodní zahrady. 

O. s. Přírodní zahrada jsme vyhledali na internetu. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, 
že jeho předsedou je Martin Charvát z Trvalkové školky Florianus, kde jsme 
často nakupovali trvalky, tušili jsme, že by pro nás mohlo být členství to pravé. 
Naším záměrem bylo také najít v okolí spřízněné duše – lidi, kteří se zajímají 
o zahrady, krajinu a přírodu. 

Ukázkovou přírodní zahradu v obci Višňová v jižních Čechách  je možné na-
vštívit po předchozí domluvě zdarma. Rádi vás po zahradě provedeme, ne-
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cháme vás v zahradě v klidu posedět a v případě zájmu rádi vysvětlíme prin-
cipy, na kterých přírodní zahrady fungují. Navštívit můžete i náš projekční 
ateliér. Každoročně se účastníme akce Víkend otevřených zahrad, která pro-
bíhá v červnu. 

Návštěvu v naší zahradě je možné si domluvit na kontaktech uvedených 
na www.alterstudio.cz.

Autor: Jana Kolková Rydvalová, Petr Kolka
Název zahrady: Ukázková přírodní zahrada Kolkovi, Višnová 35
Místo, obec: Višňová 35, 378 21 Kardašova Řečice
Web: www.alterstudio.cz
E-mail: jana.rydvalova@seznam.cz

Selská zahrada Lesánek
Malebná zahrada, ovocný sad a s ním spojená malá venkovní moštárna, 
drobný chov domácích zvířat a hlavním aktérem skřítek Lesánek – malý opa-
trovníček přírodní zahrady. 

Jak vše vzniklo?
Už jako malá holka jsem trávila veškerý volný čas v přírodě a se svojí babič-
kou na zahradě, protože babička je vášnivá zahradnice i ve svých 86 letech. 
Takže to bylo velmi jednoduché, babička vedla svou vnučku k velmi hezkému 
koníčku, který mi zůstal a zůstane navždy. Tím bych krátce definovala počátek 
projektu „Selská zahrada Lesánek“.  

o zahradě
Naše zahrada je součástí malé ekofarmy v oblasti Jistebnické vrchoviny ne-
daleko okresního města Tábor, v jihočeské vísce Borotín mezi lesy a kopci.  
Zahrada je zajímavá v tom, že v ní každý najde své místečko. Začíná u hlav-
ního vchodu do dvora, kde pěstujeme mnoho  „kyblíkových“ rostlin a bylinek. 
Od jara do zimy náš typicky jihočeský domek rozkvete muškáty, podél zápraží 
záhon rozličných květin (růže, pivoně, floxy, traviny, gladioly, lichořeřišnice), 
závěsné květníky s převislými jahodami a za domkem zelené posezení s pnou-
cím užitkovým kiwi, klanopraškou a užitkovou zeleninovou zahrádkou. Vyu-
žíváme dešťovku pro zalévání, pro tyto účely jsme instalovali nádrže a sudy 
na záchyt vody v zahradě, kde to jen bylo možné. Dále skleník využíváme 
od prvních jarních dní až do prvních mrazíků, vynikající pomocník. Mezi tou 
vší zelení žijí domácí králíci, holubi, morčata, kachny, husy, slípky a dál v za-

http://www.alterstudio.cz
mailto:jana.rydvalova%40seznam.cz?subject=jana.rydvalova%40seznam.cz
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hradách se pasou koníci. Myslíme i na volně žijící ptactvo, instalujeme budky 
a krmítka do korun stromů. V jedné budce se dokonce zabydleli čmeláci.  Le-
sánkova zahrada je okrasná, užitková, aktivní i odpočinková a staráme se o ni 
neustále a moc rádi. 

o sadu

Ovocný sad – říkejme SAD, protože jej tvoří 4 zahrady s mnoha starými odrů-
dami ovocných stromů o výměře 1,4 ha. Malý kousek ovocné přírody, který se 
snažíme revitalizovat a tím zachránit staré odrůdy ovocných stromů jako živé 
dědictví předků, kteří je vysázeli. 

Z odrůd ovocných stromů pěstujeme: 

Jabloně: Čistecké lahůdkové, Hedvábné červené, Holovouské malinové, Bau-
manovo, Zlatá reneta, Melodie, Topaz, Vilémovo, Bohemia, Matčino. 

Hrušky: Máslovky, Bohemika, Konference

Další ovoce švestky, žluté a modré blumy, rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, 
jahody, čínké mrazuvzdorné kiwi, klanopraška čínská. 

Produkci ovoce zpracováváme sami, pro tyto účely jsme v roce 2014 vybu-
dovali přímo v zahradě sklep, kde skladujeme jen ovoce –  jablka, zavařeniny 
a mošt. 

Věnujeme se i volnočasovým aktivitám pro děti a širokou veřejnost dle svých 
časových možností. Některé výukové programy jsou z naší tvorby a některé 
převzaté, díky dotačním projektům a lidem, kteří mají fantazii a umí ji využít 
pro dobrou věc. Více na www.lesanek2011.cz. 
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Do budoucna bychom rádi zahradu i sad rozšiřovali, vybudovali přírodní je-
zírko a pokusili se najít přírodní zdroj podzemní vody. Protože čistá pramenitá 
voda je dnes už vzácnost. 

Vzkaz pro zahradnické nadšence J: 

Nebojte se nápadů, realizujte své projekty, ať dobré myšlenky a nápady jsou 
jako dešťové kapky a sluneční paprsky, blahodárné a výživné. Žijme s příro-
dou, ať příroda žije s námi a zůstane pro naše děti a další generace. 

Autor: Alena Švecová
Název zahrady: Selská zahrada Lesánek
Místo, obec: Borotín u Tá bora
Web: www.lesanek2011.cz 
E-mail: lesanek2011@email.cz

Příběh o památném vrchu a Lomu Svatá anna v táboře 
Lom jsme začali revitalizovat v roce 2012. Byl v zanedbaném stavu, plný sta-
rého železa, stavebních sutin, železného šrotu a odpadků, což byly pozůstatky 
aktivit, které v něm probíhaly od 60. let do současnosti. Armáda tam napří-

klad prováděla mytí tanků, lidé tam zanechávali nebo vyváželi zbytečné věci 
různorodého charakteru. Odstranění všech těchto odpadů nacházejících se 
v horních vrstvách půdy bylo prvním předpokladem k záchraně lokality. 

Následovalo vysekání křovinných a bylinných náletů, čištění jezírek a skalních 
stěn. Nakonec došlo k výsadbě původních keřů jako je např. klokoč zpeřený, 

http://www.lesanek2011.cz
mailto:lesanek2011%40email.cz?subject=lesanek2011%40email.cz
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svída krvavá nebo mišpule německá a mnoha dalších. Původní keře nejsou ve 
volné přírodě téměř k vidění, avšak je na ně vázána existence vzácných druhů 
hmyzu a brouků. Vybudovali jsme také suchou kamennou mohylu jako úto-
čiště pro hmyz a ještěrky, doplnili odpočinkové prvky z kamene nebo ze su-
rového dřeva pro návštěvníky. Toto velké množství práce (cca 1 200 hodin za 
1,5 roku) provedla naše rodina. Zásahy byly provedeny tak citlivě, že mnoho 
z nich už návštěvník pouhým okem neuvidí. Snažili jsme se je harmonizovat 
s přírodou. Cílem bylo zlepšení území, otevření prostoru a tím vytvoření ide-
álního místa pro scházení se a odpočinek slušných lidí, ale i místa pro studium 
přírodních procesů v praxi. Dají se na něm ukázat ekologické procesy – suk-
cese, zarůstání, kontakty různých stanovišť od polostepních trávníků, zastí-
něných skalních stěn až po mokřady apod. Je to lokální biocentrum a jediný 
kousek přírody – příměstský park, obklopený zcela novou zástavbou domů 
a komunikací satelitního městečka. Když do něho vstoupíme, ocitneme se 
ve zcela jiném prostoru, jakoby odpoutáni od současného světa. Můžeme 
tam postát, obdivovat přírodu a tiše rozjímat. Dá se říci, že je to kouzelné 
místo, které člověka nutí se tam znovu vracet. Na podzim roku 2014 jsme pro 
lom získali prestižní ocenění „Ukázková přírodní zahrada“.

nyní něco k jeho historii
Lom Svatá Anna se rozkládá na okraji nové zástavby v Táboře pod vrcholem 
Měšického vrchu a pod místním vodojemem na ploše necelých 4 500 m2. 
Je pojmenován podle kapličky sv. Anny, která byla postavena roku 1787 a stojí 
vedle zmíněného vodojemu, což je nejvyšší místo.

K vršku se váží i české dějiny. Ke shromážděným zástupům svých horlivých 
přívrženců zde mluvíval Mistr Jan Hus. Bylo to v době, kdy upadl do nepřízně 
panovníka Václava IV. a kdy mu bylo znemožněno kázat v Kapli Betlémské. Vy-
užil proto pozvání pánů Ctibora a Jana z Kozího. Tak nejen na Kozím Hrádku, 
ale i na Měšickém vrchu šířil své učení. 

o vzniku kaple vypráví následující pověst
Tehdejší vrchnosti v Měšickém zámku se ztrácely šperky. Pachatele nemohla 
vrchnost vypátrat. Když se už potřetí ztráta opakovala, padlo podezření 
rozzlobených pánů na služku Annu. Byla obžalována, souzena a odsouzena 
k smrti oběšením na lípě rostoucí na Měšickém vrchu.

Když pak po čase v parku poráželi strom, našli v něm ztracené šperky ve hnízdě 
straky. Za to, aby vrchnost odčinila popravení nevinné služky, dala na místě, 
kde stála lípa, na níž byla komorná oběšena, postavit kapli sv. Anny.
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Od roku 1848 náležel vrch šesti majitelům, kteří až do roku 1864 pozemky 
na něm pronajímali Ignáci Kauderovi. Ten těmto majitelům jako nájem vystro-
jil každoročně večeři – jídlo a pití. Co platil hotově, není známo. Po roce 1864 
rozdělili si majitelé pozemky mezi sebe, každý něco přes 3 míry (5 754 m²). Ná-
vrší sv. Anny vévodí širé krajině a poskytovalo pohled i na historické centrum 
města Tábora. Jeho část získala po roce 1900 rodina Veřtátů a v té době došlo 
zřejmě ke vzniku lomu na stavební kámen. Lom byl někdy nazýván také jako 
„Veřtátův“. Kámen z něho nebyl příliš kvalitní a sloužil jako stavební materiál. 
Např. v roce 1925 byl kámen z lomu používán na opravu cest v Měšickém 
katastru, které byly po 1. světové válce ve značně zanedbaném stavu.  Kámen 
rozváželi dělníci za cenu 7 až 10 korun za 1 m³ podle vzdálenosti a za  tuto 
práci jim bylo vypláceno 18 korun denně. 

V době První republiky požívalo toto místo velkou úctu, protože tudy kráčeli 
naši slavní předkové, kteří tvořili dějiny. Konaly se tu oslavy k uctění Mistra 
Jana Husa, k výročí státní samostatnosti, k uctění zásluh našeho 1. prezidenta 
Masaryka, ale i různé lidové slavnosti. Také se zvažovalo, že na vršku bude 
postaven pomník našeho národního světce Husa, aby mu tak byl vzdán hold 
a vděčnost.

Situace se změnila až po roce 1948 s nástupem komunistické strany k moci. 
Tehdy bylo řečeno, že pobožnosti, které se zde konaly, se neslučují s ideo-
logií nového lidově demokratického státu, a proto zde byly veškeré aktivity 
ukončeny. Zhruba dva roky po 2. světové válce byla podle údajů místních lidí 
ukončena také těžba, ale podle charakteru porostu se dá usuzovat, že v mělčí 
severní části lomu k tomu došlo i dříve. Poté lom postupně zarůstal křovi-
nami a stromy včetně dubů, vrb, bříz, borovic, modřínů, jabloní, třešní, je-
řábů a dalších. V lomu můžeme obdivovat také tři jezírka o rozdílné hloubce 
vody, ve kterých žijí některé z chráněných druhů mloků a čolků. Jsou tam také 
skalní stěny, některé porostlé rostlinami, jiné odkryté. V západní části území 
se na písčitých rozpadlých rulách vytvořily teplomilné trávníky, které lákají 
k posezení.  Bude nás velmi těšit, když se přijdete přesvědčit, že náš park je 
skutečně místem s jedinečnou a kouzelnou atmosférou, kterou hned tak ně-
kde jinde nenajdete. 

Autor: Eva a Viktor Mačurovi
Název zahrady: Lom Svatá Anna
Místo, obec: Měšice u Tábora
Web: www.lomsvataanna.cz 
E-mail: viktor.macura@seznam.cz

http://www.lomsvataanna.cz
mailto:viktor.macura%40seznam.cz?subject=viktor.macura%40seznam.cz
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Příbrazská přírodní zahrada
O tom, jak popsat, jak jsem se do-
stala k přírodnímu zahradničení 
a naší Příbrazské přírodní zahradě, 
jsem dlouho přemýšlela. On je článek 
a článek. A myslím, že každý z nás se dostal k informaci o přírodních zahra-
dách a každý si podával žádosti o granty a každý budoval po svém… Jenže 
určitě není nikde lepší zahrada než ta naše. A víte proč? Protože je naše, je to 
naše srdeční záležitost, my si ji pipláme jako miminko, děti si ji hlídají a víme, 
jak dlouhá cesta k ní vedla a když se ohlédneme, zjistíme, že přesně takto to 
asi mělo být. Nicméně naše cesta nebyla zdaleka tak jednoznačná.

Pokud to vezmeme od píky, k přírodní zahradě mne přivedl vztah k přírodě 
a víra. A ani k jednomu jsem nebyla od malička vedená. Pravda, mám vystu-
dovanou střední a vysokou zemědělskou školu, nutno podotknout, že přes 
velký odpor mého tatínka, nicméně to, že umíte zorat pole a podojit krávu 
z vás ještě nedělá odborníka či zastánce přírodního zahradničení. Stejně tak 
jsem nebyla vedena k víře a myslím, že ¾ vědomostí správného křesťana mi 
zcela chybí. Ale cestami osudu a rodinných peripetií jsme se ocitli v Církvi 
československé husitské a pokřtili zde nejen sebe, ale i naše dcery. Když byl 
mladší dceři jeden rok, začala jsem se zabývat otázkou, co dělat po mateřské 
dovolené. Vzhledem k tomu, že mé předchozí zaměstnání bylo časově po-
měrně náročné a navíc v Českých Budějovicích, hledala jsem něco, kde bych 
byla vzhledem k dojíždění svému, manželovu i dětí pánem svého času (tehdy 
poměrně naivní představa J, čas mi řídí všichni okolo…).
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Volba padla na provozování penzionu. Neměli jsme žádnou zděděnou ne-
movitost, a tak jsme začali pátrat v blízkém okolí. Moc se nám líbila used-
lost v Příbrazi, již 6 let nevyužívaná, ale byla již zamluvena. Hledali jsme dál. 
Nic nám však nepadlo do oka, všude jsme našli něco, co nám nevyhovovalo. 
Už jsem se začínala svého nápadu vzdávat, když se ozvala realitní makléřka, 
že kupec odstoupil od smlouvy a zda tedy máme ještě o Příbraz zájem. Měli 
jsme. Dodatečně jsme zjistili, že se nejedná jen o budovu a dvůr, ale i o po-
zemek o velikosti 2 500 m2. No nazdar! Co s tím? Sekat, sekat, sekat, ještě, že 
v Příbrazi otevřeli novou kompostárnu!!!

Tou dobou se mi dostala do rukou kronika Příbraze a já se dozvěděla, světe, 
div se, že celá Příbraz je husitská a že ke stavbě místního Husitského sboru 
se váže neuvěřitelná příhoda… Ale ta patří do jiného příběhu. Nicméně, než 
Příbrazští postavili svůj sbor, chtěli již sloužit bohoslužby, a tak se ty konaly 
pod širým nebem, před květinovým oltářem… Kde? U nás na zahradě!!! To už 
jsem si začala říkat, že cesty osudu jsou sice nevyzpytatelné, nicméně mnohdy 
přesně nalajnované, jen my o tom nevíme. 

Postavili jsme první 2 apartmány, upravili dvůr, ale co s tou zahradou! Protože 
v obci nebylo žádné dětské hřiště, dohodli jsme se s vedením obce, že spo-
lečně vybudujeme na našem pozemku dětské hřiště, kam umožníme dětem 
z vesnice vstup. Fajn, dobrý, ale pořád tam něco chybělo… A tu opět zasáhla 
víra. 

Shodou okolností začala ve škole v Plavsku pracovat paní Kutišová, která byd-
lela ve Stráži nad Nežárkou na faře. Zorganizovali jsme společně několik akcí 
pro děti, protože od doby, co jsme vybudovali dětské hřiště, začalo fungovat 
i naše občanské sdružení Příbrazský Plaváček a ji napadlo, že když byla malá, 
chodila na katechismus. A že zná řadu žen, které přísluší k různým církvím, a 
že bychom se jednou za čas mohli sejít na faře a probrat zajímavá témata. A 
vznikly „Kafé tetky“.  A zde jsem se potkala s Martinou Petrovou a od ní slyšela 
poprvé výraz přírodní zahrada. 

A už to jelo. Co to je? K čemu to je? Kdo to dělá? Šlo by to u nás? A hlavně 
tam zazněla věta, která byla pro mne nejdůležitější a dnes vím, že naprosto 
LŽIVÁ!!! Ta zahrada se rozroste a je zcela BEZÚDRŽBOVÁ!!! Já, která nesná-
šela pletí, jsem se této informace držela a následující roky chodila lát panu 
Charvátovi, který mi v dobré víře tuto informaci jednou jedinkrát potvrdil…
Ale kromě této drobnosti nám samozřejmě velice pomohl a pomáhá dodnes.

Rozjeli se tedy projekty, žádosti o granty a celá mašinérie okolo vybudování. 
Něco šlo dobře, něco hůř. Ale protože se pracovalo na dětském hřišti a zvele-
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bovalo se jeho okolí, povolali jsme do boje děti. A pak už to šlo samo. Vysa-
dily si vrbovou chýši, poskládaly kamennou řeku, hlídaly při noční bojové hře 
sazeničky za desetitisíce. Díky fotografiím našich dětí jsme vyhráli další grant 
a děti si tak vymalovaly kadibudky, dívaly se, jak se v přímém přenosu odlévá 
zvon… Kromě toho jsme mysleli i na doprovod dětí na zahradu a vybudovali 
jsme pro dospělé a seniory „hřiště se cvičebními prvky“. To je chloubou pře-
devším našich místních seniorů a vodí sem své návštěvy. 

Protože nám děti se vším pomohly, vypadá zahrada i dnes, po několika letech,  
jako na začátku. Krásná, nepoškozená, udržovaná. Ony si jí děti totiž váží a hlí-
dají ji.

Navíc se na zahradě po celý rok odehrávají pro ně velice důležité události. 
Vychází odtud koleda Tří králů, děti si zde hrají na mnohých dětských dnech, 
odevzdávají zde andělům své dopisy pro Ježíška. Zahrada se zkrátka stala cen-
trem jejich zábavy a běda, když se nějací „pražáci“ nechovají, tak jak mají, 
to je mnohdy srovnají i bez mojí asistence. 

Ale my ty naše „malé pražáky“ učíme, jak se na přírodní zahradě chovat, jaké 
bylinky jsou dobré k čemu, co patří na kompost a když jim dovolíme vybrat 
vajíčka od našich indických běžců, jsou v sedmém nebi. 

Ostatně tak jako my. Vydržíme sedět a koukat, jak se pan špaček činí s donáš-
kou do budky i přesto, že pokaždé dostane řádně od paní špačkové vynadáno, 
smějeme se, když se kachny perou o koupání či slimáka, pozorujeme motýly 
na kopřivách, které neplejeme, ležíme s hlavou u mateřídoušky, cpeme se raj-
čátky a květy lichořeřišnice a pak, no pak to vše jdeme vyplít, posekat a zase 
vyplít…

Ale když zvedneme oči a unavená záda, vidíme náš sbor a víme, že tady jsme 
doma.

Autor: Markéta Blažková, Příbrazský plaváček o.s.
Název zahrady: Příbrazská přírodní zahrada
Místo, obec: Příbraz
Web: www.zsplavsko.cz/plavacek
E-mail: pribrazskyplavacek@centrum.cz

http://www.zsplavsko.cz/plavacek
mailto:pribrazskyplavacek%40centrum.cz?subject=pribrazskyplavacek%40centrum.cz
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Kouzelná veřejná přírodní zahrada pro všechny generace
Celá zahrada je vlastně výsledkem dlouhodobějšího procesu. Díky neziskovým 
organizacím, které realizovaly projekt na podporu přírodních zahrad a díky 
exkurzím na krásné zahrady v Rakousku se paní učitelku z mateřské školy 
a mě podařilo nadchnout pro přírodní zahrady. Zároveň na školkové zahradě 
vzniklo tou dobou dopravní hřiště, které zabralo docela dost místa a za budo-
vou školní jídelny se nacházel volný prostor se sterilním trávníkem, pro který 
neměla obec příliš využití. Pak už mi jen stačilo vidět své děti, jak na poseka-
ném trávníku hledají marně něco zajímavého, případně jak po dopoledni v la-
vicích jezdí na dopravním hřišti a musejí dávat pozor, aby nedošlo k „nehodě“ 
a po domluvě s obcí, školou, školkou a pár rodiči, kteří to cítili stejně, jsem 
napsala žádost Nadaci Partnerství o podporu realizace zahrady.  To ještě ne-
bylo vyhráno, první rok se zdála žádost málo podrobná a tak nápady musely 
ještě jeden rok zrát a kontury zahrady se v mé hlavě upevňovaly. Na podruhé 
se podařilo podporu získat, ovšem pod podmínkou, že zahrada bude taková, 
jak jí chtějí lidé v obci. Budeme jí muset komunitně naplánovat a pak zreali-
zovat podle plánu. Takže konkrétní představy, jak bude zahrada vypadat, šly 
zase spát. Posloužily alespoň k lepšímu popisu projektu. Zahrnula jsem do něj 
také komunitní plánování s dětmi z malotřídní školy, protože od začátku jsem 
chtěla, aby děti (mezi které patřily i moje dvě děti) zažily, jaké to je, když něco 
chceme změnit, kolik to stojí práce a pak se to podaří.

První komunitní setkání k plánu na veřejnou zahradu se konalo s dětmi v  zá-
kladní malotřídní škole v Plavsku. Děti vymýšlely pozitiva i negativa a hledaly 
řešení a plánovaly, jak by zahrada měla vypadat. V hodině výtvarné výchovy 
malovaly pozvánky na komunitní plánování s veřejností, domlouvaly v ob-
chodě a na úřadě jejich vyvěšení a vyvěsili je. Byly plné nápadů a tvořivosti. 
Děti chtěly na zahradě jezírko, brouzdaliště, tunel s periskopem, kopec na sáň-
kování, domek pro brouky, ohniště, záhony, trávník, staveniště, bludiště… Plá-
novací proces proběhl stejně jako s dospělými, stanovili jsme si priority, které 
prvky jsou ty podstatné, a které méně. Kouzelnou zahradu plánovaly také děti 
z MŠ, tam však plány zpracovávaly výtvarně – co by tam mělo být, jak vypadá 
kouzelná zahrada atd. 

Komunitní plánování s dětmi bylo jakýmsi předstupněm plánování s veřej-
ností a pro mě zkouškou. Měla jsem velký strach, zda se podaří oslovit dost 
lidí v Plavsku, aby se o zahradu zajímali. Velkou výhodou byla spolupráce se 
základní a mateřskou školou, kde paní učitelky obětavě a soustavně oslovo-
valy rodiče. Takže plánování se nakonec zúčastnilo zhruba 60 lidí, což je fan-
tastické. Většina z nich projevila také ochotu podílet se na realizaci zahrady 
praktickou pomocí a vlastní prací.
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Výsledky plánování s dospělými dle bodování dopadly podobně. Většina do-
spělých postrádala vodu nebo jezírko s vodní hrou, pumpou, případně pítko, 
ohniště, posezení. Chtěli vysadit stromy, vrbovou chýši, pískoviště pro malé 
děti, velké kameny, kmeny, prostředí pro zvířata na pozorování, záhony 
pro pěstování s dětmi. Dále chtěli zamezit přístup psům,  pergolu kvůli stínu, 
než vyrostou stromy. Pro obyvatele, kteří nemohli přijít na setkání jsme vy-
tvořili anketní lístek, který děti ze školy roznesly do schránek. Lístky se vybí-
raly se do schránky u Mateřské školy, kterou jsme označili plakátem a velkým 
kašírovaným ptákem pro upoutání pozornosti. 

Návratnost anketních lístků byla 10%.

Na základě výsledků plánování zpracoval pan architekt dvě varianty projektu  
zahrady a poté proběhlo druhé kolo plánování spojené s hlasováním o výběru 
varianty zahrady, kterou lidé z Plavska vybrali spolu s nutností omezit některé 
požadavky (pergola, pítko) vzhledem k již před plánováním schválenému roz-
počtu.

Na podzim jsme začali zahradu budovat, vzhledem k rozpočtu většinou dob-
rovolnou prací rodičů a obyvatel Plavska. Podle kvalifikovaných odhadů se 
podařilo vybudovat zahradu, jejíž hodnota zhruba pět až šestkrát převyšuje 
vložené finanční prostředky. Jinými slovy komerčně realizovaná by byla pět-
krát tak drahá. A to všechno díky dobrovolné práci a nadšení pro věc. 

V září byly provedeny základní terénní úpravy – navezená zemina na kopce 
a jejich hrubé vytvarování, do kopců zapuštěny roury – tunely, vyhrabáno je-
zírko, dobrovolnicky nasbírána část kamenů na suché zídky a přivezena na po-
zemek. Zeminu poskytla zdarma obec. Část kamenů a jejich přivezení poskytlo 
zdarma místní zemědělské družstvo. Na terénní úpravy z druhé poloviny roku 
2012 navázaly v dubnu a květnu 2013 povrchové úpravy (úprava tvaru terén-
ních modelací malým bagrem – opět dobrovolnou pomocí jednoho tatínka, 
sběr kamení z navršených modelací, drnování svahů) dokončovací práce (pa-
lisády proti sesuvu zeminy u prolézacích tunelů, ohniště a kamenná dlažba, 
dlažba z dubových kulatin) výsadby (motýlí kopec, vrbové tunely, vrbové týpí, 
stromy, rostliny na suchý kopec, vodní rostliny do jezírka) instalace vodních 
prvků (pumpy, vodní dráha, lávka přes jezírko), vyvýšené záhony, instalace 
dubového kmene k prolézání, kamenné lavice k posezení u jezírka.

Celkově byla realizace zahrady balzámem pro duši. Podařilo se zapojit místní 
obyvatele i přespolní (rodiče dětí ze školy a školky). Společná práce všem 
prospěla a vzniklo krásné místo ke hrám i odpočinku. Myslím, že bez spolu-
práce se školou a školkou a dobrovolné práce by celý projekt nedopadl tak 
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skvěle a jsem vděčná za nutnost zahradu komunitně plánovat, protože jinak 
by určitě nebyla tak dobře přijatá. Podpora institucí, které jsou součástí obce 
a jsou v každodenním kontaktu s místními byla významná. Obec i místní ze-
mědělské družstvo nám vycházeli vstříc. Po ukončení realizace zahrady vy-
budovala obec u zahrady na své náklady pítko, na které nám již nezbyly pe-
níze. Děti mají zkušenost, že lze měnit neuspokojivý stav, rodiče i místní lidí 
se spojili ke společné práci. Největším přínosem projektu je totiž zkušenost 
pro děti ze školy i pro lidi z Plavska, že pokud chcete něco změnit, tak záleží 
jen na vás a jde to. Děti zažily celý proces od plánování po realizaci, při které 
pomáhaly, byly brány jako partner. Projekt umožnil propojení a spolupráci 
mezi lidmi v Plavsku a lidmi z okolních vsí. Velkou podporu znamenal pro práci 
učitelek ze školky a školy, které na zahradě pravidelně dobrovolně pracovaly, 
dostaly se do bližšího kontaktu s rodiči a získaly odvahu dělat s dětmi věci ji-
nak a nebát se experimentovat s přírodě bližším prostředí, kterým je kouzelná 
přírodní zahrada.

Autor: Mgr. Lucie Černická
Název zahrady: Kouzelná veřejná přírodní zahrada pro všechny generace
Místo, obec: Plavsko
Web: —
E-mail: lucernicka@atlas.cz

mailto:lucernicka%40atlas.cz?subject=lucernicka%40atlas.cz
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JihoMoraVSKý KraJ

Příběh přírodní zahrady manželů Stanislavy a Miroslava 
Klíčových
Do 22 let jsem žila v Olomouci. Rodiče, hlavně otec, byli nadšení zahrádkáři 
a během času jsme měli několik zahrad ve vesnicích u Olomouce. V hanácké 
černozemi všechno rostlo samo. Potom jsem odešla do Brna kvůli sportování 
a škole, vdala jsem se zde a už tu zůstala. Vždy jsem toužila po alespoň malé 
zahrádce, ale nic dostupného se nenaskytovalo. Až v roce 1998 zůstala man-
želovu kamarádovi po rozvodu zahrada, kterou chtěl prodat. Manžel věděl 
o mé touze zahradničit, tak mě tam zavedl a byla to láska na první pohled. 
Kamarád nám ji nejprve na rok pronajal a potom za slušnou cenu prodal.

Zahrada je v zahrádkářské kolonii v Brně Bystrci, blízko Brněnské přehrady, 
mírný jižní svah s výhledem na les. Protože nemáme a nechceme mít auto, 
hodí se nám, že je to v dosahu městské hromadné dopravy. Zahrada není ani 
velká ani malá, měří 400 m2 a je obklopená živým plotem z ptačího zobu. Byla 
dosti zanedbaná, předchozí majitel neměl o zahradničení zájem. Rostly tam 
nějaké náletové smrčky a borovička, které jsme postupně využili na vánoční 
stromky. Uprostřed roste již dost velká bříza, která nám trochu vysává vláhu, 
ale neměli jsme srdce ji skácet. Bylo tam několik jabloní, 2 třešně, 2 staré 
ryngle, 2 meruňky, 2 broskve s kadeřavostí, nějaké angrešty s americkým pad-
lím, několik jost. Až trochu moc stromů na rozměry zahrady. Sousedé byli 
přátelští. Do zahrady byl zaveden vodovod a dokonce elektřina. Nevýhodou 
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byla bonita půdy. Ze žluté jílovice by se daly krájet cihly. Proti olomoucké 
černozemi to bylo trochu překvapení. Byli jsme tak okouzleni příjemnou at-
mosférou zahrady, že jsme půdu nezkoumali. Dalším mínusem je poměrně 
častý hluk z tréninků a závodů na okruhu Velké ceny. Vzdálenost je asi 5 km 
vzdušnou čarou, tak nás nenapadlo, že to bude slyšet. Helenka a Ríša se asi 
obracejí v hrobě v lesích Pohádky máje. A to ještě stále majitelé okruhu po-
žadují veřejné peníze.

S nadšením jsme se pustili do práce. Založili jsme kompost a snažili se záhonky 
obdělat, jak se dalo. I přes rady sousedů, že bez NPK to nejde, nás ani nena-
padlo používat chemii. Měli jsme rádi přírodu a chtěli zdravou zeleninu. Jeden 
soused nám domluvil přivezení fůry koňského hnoje, což nám velmi pomohlo. 
Já jsem vždycky chtěla pěstovat bylinky na čaje i do kuchyně (i předtím jsem 
je sbírala v přírodě, měla jsem babičku velkou bylinářku). Na zahradě rostl 
krásný keř yzopu a dcera donesla od kamarádovy babičky rostlinu meduňky, 
která je dnes rozšířená po celé zahradě (k mé radosti) téměř jako „plevel“. 
Dnes pěstuji kolem 50 druhů bylinek, většině se u nás daří. Spálili jsme an-
grešty s padlím a zasadili všechny barvy rybízu. Pracovala jsem tehdy v soft-
warové firmě v open space kanceláři (zvané mými dětmi novodobé peklo) 
a příchod na zahradu po práci mi vždy připadal jako příchod do ráje.

Ekologický institut Veronica pořádá v Brně každý rok Biojarmark. Byli jsme 
se tam asi v roce 2000 podívat a dozvěděli se tam o besedě o přírodním za-
hradničení v Domě ochránců přírody. Šli jsme tam s manželem ze zvědavosti. 
Besedu vedla paní Hela Vlašínová a její myšlenky se mi velice líbily. Dověděli 
jsme se tam také, že Veronica pořádá každý měsíc Setkání přátel přírodní za-
hrady, které obětavě vede paní Vlašínová a kam skoro vždy pozve nějakou 
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zajímavou osobnost. Na tato setkání jsem se vždy moc těšila a bez vážného 
důvodu je nikdy nevynechala. Tam jsem se také seznámila s principy perma-
kultury, které se mi zdají geniální nejen při zahradničení. Sehnala jsem si li-
teraturu (D.Holmgren, Mollison, Sepp Holzer, Fukuoka atd). Velmi ráda mám 
knížku Hely Vlašínové Zdravá zahrada. Odebírala jsem také permakulturní 
časopis Klíčová dírka, nyní změněný na půlročník Klíč k soběstačnosti. Paní 
Vlašínová nám také představila česko-rakouský projekt Přírodní zahrady bez 
hranic.

Myšlenky permakultury mě tolik zaujaly, že jsem se přihlásila do třídenního 
kurzu, který se konal v permakulturní zahradě Rozmarýnek a který vedli paní 
Alena Suchánková a Peter Mravík. Byl moc poučný. Také jsem se účastnila 
zájezdu po přírodních zahradách v Rakousku. Byly krásné, ale pro mě trochu 
moc upravené.

Na zahradě jsme se snažili principy permakultury aplikovat. Udělali jsme zvý-
šený záhon, mulčujeme, hnojíme kopřivovou jíchou a kompostem. Zasadili 
jsme některé méně obvyklé dřeviny: dřín (ten jsem vypěstovala dokonce 
z pecek), zimolez kamčatský, muchovník, aronie (jedna ze semen), odolné 
angrešty, černý bez. Z jadýrka zkouším pěstovat jaderničku moravskou. Ze ze-
leniny se nejvíc daří listové zelenině (hlávkový salát, kozlíček polníček, šrucha 
zelná, lebeda zahradní), brokolici, hrachu, česneku a divokým rajčatům, které 
semenařím. Hodně u nás prospívají bylinky, mimo běžné druhy medvědí čes-
nek, kozlík lékařský, oman pravý, maří list, tužebník jilmový, bukvice lékařská, 
perila křovitá, proskurník lékařský atd. Divizna a pupalka dvouletá se množí 
samovýsevem. Velmi oblíbená je u nás šalvěj muškátová. Vždy, když kvete, 
se bůhví odkud objeví drvodělky fialové (velké včely na fotografii). Jinak jsme 



35

u nás na zahradě viděli hodně druhů motýlů, ježky, žáby, různé brouky a pa-
vouky. Máme budku pro sýkorky, každoročně obsazenou, v zimě 3 krmítka 
a v létě pítko pro ptáky. Na podzim manžel vyrobil hmyzí hotel.

V roce 2012 jsme se ve Veronice přihlásili k certifikaci přírodní zahrady. Byli 
jsme rádi, že certifikovat přišli manželé Vlašínovi, které známe jako nejlepší 
odborníky. Mojmír Vlašín vystupoval jako přísný kritik, zatímco Hela Vla-
šínová nás bránila. Poradili nám, kde udělat přírodní jezírko, které dodnes 
plánujeme, ale k akci zatím nedošlo. K předání plakety došlo v červnu 2012 
na malé slavnosti v Ukázkové přírodní zahradě U smrku. Plaketu přebral náš 
pětiletý vnuk Štěpán, který se dění na zahradě rád zúčastňoval.

Naše zahrada není velká, žádné veřejné akce zde nepořádáme, ale často nás 
navštěvují kamarádi a známí, jen tak posedět v příjemném prostředí nebo si 
opéct špekáčky na ohníčku. Mezi nimi se pokoušíme principy přírodního za-
hradničení nenásilně propagovat. Snažíme se o to i mezi sousedy zahrádkáři, 
s nimiž si vyměňujeme sazenice, semínka a přebývající úrodu. 

Naše dcera bydlí blízko zahrady a využívá ji s vnuky, jak může. V létě tam ně-
kdy s kamarádkou stanují a děti mají dobrodružný nocleh. Mladí tam dělají 
i posezení se svými kamarády a mezi mladými lidmi je zahradničení blízké 
přírodě přijímáno lépe než mezi našimi vrstevníky s často zabetonovanými 
názory. Zeť udělal na zahradě pro děti domeček a pískoviště, v létě nafouk-
nou bazének a koupou se. Pěknou vzpomínku mám na loňské jaro, kdy jsem 
já a 2,5letý vnuk seděli v lehátkách s výhledem na ptačí budku a sledovali jak 
sýkorky krmí mláďata. Vnuk byl nadšením bez sebe a každou minutu volal 
„zas letí“. 

Velké plány s naší zahradou do budoucna nemáme, máme už svoje roky. 
Chceme se oni starat jako dosud, pokud nám síly stačí, a pokud možno ji pře-
dat další generaci. Snad bude i to jezírko.

Autor: Stanislava Klíčová
Název zahrady: Přírodní zahrada manželů Stanislavy a Miroslava Klíčových
Místo, obec: Brno – Bystrc
Web: —
E-mail: s.klicova@centrum.cz

mailto:s.klicova%40centrum.cz?subject=s.klicova%40centrum.cz
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Plánování přírodní zahrady
Přečetla jsem na internetu všechno o přírodní zahradě a zdravé zahradě 
a také jsem si koupila dvě knihy. Všechno to zní krásně a logicky, ale bohužel 
nic není tak snadné.

Na zeleninu jsem připravila tři záhony, jeden, klasický čtverec s bramborami, 
druhý ve tvaru podkovy podle teorie klíčové dírky na běžnou zeleninu a třetí 
mayský záhon na rajčata. Na cestičky mezi záhony jsem použila karton a písek 
nebo desky. 

V podkovovém záhonu jsem si stoupla na cestičku, která byla uprostřed, udě-
lala řádky a do nich zasela semínka. Rostlinky už brzy rostly jako z vody. Trošku 
mi zkomplikovalo život, že jsem nepoznala, která rostlinka je zelenina a která 
je plevel, takže jsem musela počkat, až to vyroste aspoň na pět centimetrů. 
Alespoň jsem se zatím vyhnula tomu protivnému pletí.

Ovšem po čase, když jsem viděla vzorné záhonky u sousedů, mi svědomí ne-
dalo a okopala jsem alespoň prostor mezi řádky. Abych se však nezprone-
věřila ideálům přírodní zahrady, požádala jsem muže, ať ze sekačky sundá 
sběrný koš, takže jsem si od té doby vždycky mohla shrábnout trošku suché 
trávy na zamulčování záhonů nebo cestiček.

Na internetu měl fotografie polykulturního záhonu nějaký šťastlivec, který 
se chlubil nejprve ředkvičkovou a poté salátovou smrští. Tak od těchto dvou 
druhů rostlin jsem já vypěstovala asi tak po dvou exemplářích.
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Zato můj mayský záhon zarostl parádně. Staří Mayové ovšem žili v jiných kli-
matických podmínkách a nejspíš si předávali znalosti z generace na generaci, 
takže určitě neměli ten problém, co já.

Tedy po třech obvodových stranách záhonu (S, V, Z) jsem udělala důlky 
a do nich dala vždy semeno kukuřice a dvě semena fazole, aby se po ní pnuly. 
Samozřejmě kukuřice začala růst málem o měsíc později než fazole. A pro jis-
totu fazole vzešly úplně všechny zatímco kukuřice tak úspěšné nebyly.

I přesto ale společně tvořily sluneční past, do níž jsem později zasadila saze-
nice rajčat. Ovšem ke stonkům jsem nemohla zasadit pro biologickou ochranu 
bazalku, protože jsem ji zapomněla koupit.

Po čtrnácti dnech jsem si na ni konečně vzpomněla, jenže tou dobou už byl 
prostor pod rajčaty dost zaplněný fazolí, která se na těch pár kukuřic prostě 
nevešla. A tak jsem alespoň vyštípala boční výhony rajčat. Bohužel už mě ne-
napadlo jít toto udělat i podruhé, takže když jsem šla trhat první rajčata, ho-
nem jsem sháněla další tyčky, protože většina rajčat byla trojitá.

Protože odpoledne byla rajčata už ve stínu, vytrhla jsem několik kukuřic a fa-
zolí na západní straně a tím se záhon více otevřel a rajčat bylo více, než jsme 
mohli sníst.

Příští rok bych třeba mohla zkusit vybudovat pro zeleninu vysoký záhon se 
„samovyhříváním“ a to někde blíž u domu

Stejně bohatá byla úroda brambor. 
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Záhonek, který jsem založila, byl sice malý, ale dala jsem kolem něj všelijaké 
staré dřevo, aby v něm mohli žít brouci, kteří žerou mandelinky, takže mi od-
padla alespoň tato starost, mandelinek bramborových jsem potkala opravdu 
jen několik.

Ovšem na velké části půdy, kterou jsem nechala ležet ladem, začaly pod ma-
kovicemi růst také brambory. Když jsem to všechno na podzim v potu tváře 
vykopávala, tak jsem zjistila, že takhle by to nešlo. Slíbila jsem si, že příští rok 
vyzkouším to pěstování ve slámě.

Také je na čase promyslet na příští rok umístění pískoviště, stávající hromada 
písku je již z poloviny spotřebovaná a navíc v tom místě předtím parkovalo 
auto. Také bazén bude potřeba nějak vylepšit, protože letos se naklání jako 
šikmá věž v Pise.

Mimochodem ten přesazený plamének a paprikookurky v době naší dovo-
lené uschly. Netřeskům u vchodu se daří dobře, narozdíl od ostatních tlusto-
listých rostlin, které ve druhé misce shnily. A líska se po několika posekáních 
spolu s trávou zase vzchopila a žije.

Souboj s přírodní zahradou
S příchodem podzimu se ukázalo, že naše zahrada je velmi přírodní, ale ne 
díky dokonalé kompozici, nýbrž kvůli nedostatku času. 

Nezbylo nám, než usadit děti na písku a odpoledne se věnovat vytrhávání 
bodláků a mléčů, které vyrostly na všech nehlídaných plochách, zároveň jsme 
vyčistili prostor kolem plotů, abychom netýrali sousedy. Pod jedním plotem 
jsou pražce, takže tady úpravy z naší strany počkají, kolem druhého plotu bu-
deme muset udělat ochranný pruh my.

Paní sousedka mi dala hromádku odkopnutých břečťanů, takže začínám 
s prací na zóně 0 – dům. Do trávníku vysazuji břečťan a doufám, že se jed-
noho dne doplazí až k domu. Vzadu u zdi, v malinové houštině, začalo růst 
plané víno, tedy jsem nezaváhala, vyryla jej a zasadila před dům, zapíchla 
jsem k němu tyčku, kterou jsem nahoře uvázala k balkónovému zábradlí, uvi-
díme, kam až doroste.

Se vší vervou jsem se vrhla také na zeleninu – zóna 1? Jen co jsem zrušila 
stávající záhony, vrhla jsem se na přípravu zvýšeného záhonu. Uvidíme, jestli 
udělám i ten vysoký záhon. Zatím jsme dovezli trámy a muž je sešrouboval 
po dvou na sebe, hezky podél chodníčku, a začali jsme k nim házet hlínu. 
Zůstaly zhruba tam, kde zelenina byla doteď. Zdá se, že mi zkrátka bude zasa-
hovat až do keřové zóny 2.
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Hlínu a trávu, která byla podél plotu, jsem také přeházela na záhon a ten pruh 
pokryla gumou. Zbylou plochu jsem oddělila kartonovou a prkennou cestič-
kou od záhonu a osela osivem Česká Květnice.

A došlo i na keře, zakoupili jsme tři rakytníky řešetlákovité, zasadila jsem je 
podél plotu mezi třešeň a jabloň, tam, kde si chodíme posedět, pokud zrovna 
náhodou něco nebudujeme. Dále jeden angrešt a jeden dřišťál.

Další průlomové okamžiky nastaly samozřejmě na jaře. Abych mohla něco 
pěstovat, pustila jsem se do dokončení vysokého záhonu. Jaképak dokon-
čení? V zimě jsem zase četla a četla, a tak jsem se dozvěděla, jak je škodlivé 
polívat hlínu neustále vodou, z čehož mají rostlinky jen mělké kořeny a že se 
to levně vyřeší pomocí vodovodu z PET láhví. 

Takže jsem nemeškala, popadla rýč, a podél té cestičky jsem vyryla v záhoně 
15 metrů dlooouhou díru. Samozřejmě po spádu od povrchu až po dva rýče. 
Přesto voda na konec nedotekla. Tak mi nezbylo, než to rozdělit na dva úseky 
a dva vodovody a znovu rýt jako krtek. Když jsem hadicí napouštěla každou 
polovinu zvlášť, tak voda na konec dotekla.

Tak jsem to mohla konečně zahrabat a pustit se do setí. Muž mezitím odkopal 
plácek na bazén a tak mi přibylo na vysoký záhon ještě dost hlíny. 

Oproti loňsku jsem se rozhodla být trošku konzervativnější a každé plodině 
jsem přidělila jeden řádek a napsala cedulku. Než to vyrostlo, tak jsem ovšem 
zase netušila, co kde je, protože cedulky dávno smyl déšť. Tím se mi také kom-
plikovalo postupné setí, které se doporučuje, aby měl člověk úrodu postupně.

Během jara jsme také výrazně zasáhli do zóny vzrostlých keřů a stromů, totiž 
zasadili jsme dva modříny, pět boroviček, jedličku a hrušku. Skalník, brslen 
a růži. Kdyby to snad všechno vyrostlo, tak budeme mít jednoho dne dost 
dřeva na topení. Pokáceli jsme jeden stromek, co uschnul.

Záhonek jsem mezitím začala zase potupně zalévat hadicí, protože semínka 
a sazeničky nejevily ochotu růst bez zalévání. Až na závěr jsem vždycky napus-
tila vodu do těch zavlažovacích lahví, co kdyby si díky tomu rostliny přece jen 
vytvořily lepší kořeny.

Léto zpřírodní zahradu
Paprikookurky jsem vysadila na kompost spolu s okurkami, aby se pnuly po zdi 
a s cuketami, které měly růst dole, ovšem vyrostla jen jedna. Musí se ovšem 
nechat, že naší rodině pět cuket za léto úplně stačí. Zatímco okurek na salát 
mi vyrostlo všehovšudy osm, tak paprikookurek tam byla hromada. Brzy mi 
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nezbylo, než se odvážit vyrobit rajčatovo-okurkový salát z nich a dopadlo to 
naštěstí dobře.

Trávu na mulčování jsem nestihla shrabat ani jednou, ono je to nakonec dost 
práce s dětmi, domácností a státnicemi, takže rostlinkám nezbylo než trpět 
v hlíně udusané vodou a popraskané sluncem. Přežily jen ty nejsilnější a ne-
zbylo mi než záhon třikrát za sezónu důkladně vyplet.

Přesto jsem mangold nestihla ani sklidit, dříve než vyhnal do květu a tak jsem 
si jej chtěla nechat na semeno. Jenže to už se na něj vrhli dřepčíci, kteří už 
měli ožrané květáky. Nakonec jsem všechny okousané rostliny ještě před do-
volenou spálila. A dobře jsem udělala, protože po dovolené na nás čekalo 
několik nových květáků dál na řádku, které jsem pro jistotu utrhla ještě dosti 
mladé, aby se tam ti broučci zase neobjevili.

Rajčatům jsem kukuřičnou ochranu proti chladu nechala vyrůst jen z jedné 
strany, ale zase jsem je dala dosti nahusto, asi po čtvrt metru, takže měl děda 
obavy, jestli mi nějaké vyrostou. Bazalkové bioochrany se však nedočkaly ani 
letos. Ale vyštipovala jsem je správně, takže úroda byla velká. Asi pomohlo 
i to, že je neovíjely fazole tak, jak se mi to stalo vloni. 

Fazole jsem se rozhodla dát i s kukuřicí kolem ovocného stromu, aby vytvořily 
takový fazolový stan pro děti. Bohužel mě nenapadlo, že je ten strom bude 
stínit. A z té strany, kde je nestínil strom, dost rychle zarostly ostružiním. Ku-
kuřice tam vůbec nedorostly a fazolím se o loňské bujnosti mohlo jen zdát. 
Zkrátka o stanu pro děti nemohla být řeč, naštěstí jsme jim o prázdninách 
postavili klasický podsadový stan a fazolí jsme se taky dočkali, sice až v září, 
ale přece.
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Brambory ve slámě vyrostly. Také to nebylo jen tak, protože nejdříve jsem 
je vysadila moc brzy, tak zmrzly. Pak jsem je dala ven zase už skoro pozdě, 
protože jsem pořád čekala, jestli ty první vyrostou. Také jsem se nemohla 
rozhodnout, jestli mám dělat bramborovou věž nebo brambory ve slámě na-
široko, protože ve věži se má sláma stále přidávat, aby nať přirůstala nahoru 
a vyrůstaly na ní stále nové brambory. Já jsem tam přidala slámu jen občas, 
ale ukázalo se, že je jim to jedno, vyrostly pěkně. A hlavně, stačilo vyhodit 
slámu, nemusela jsem je vykopávat.

Okolo ohrádky na brambory jsem zase dala stará dřeva, a když jsem ji zvýšila, 
tak jsem tam přidala ještě nějaké desky. S radostí můžu konstatovat, že man-
delinku bramborovou jsem letos viděla jen jednu, když seděla na bazénu a to 
už jsem měla brambory sklizené.

Se stromy ovšem letní vedra pořádně zamávala. Tak, jak se všichni na jaře 
divili, že máme meruňky veliké jako broskve, tak jsme měli broskve malinké 
jako meruněčky. A taky jablek byla spousta mrňavých. Děda nám je sice po-
máhal v červnu protrhat, ale při tom množství stromů jsme to dostatečně 
nezvládli. 

Modříny a jedlička zatím žijí, ale z boroviček ty vedra přežila jen jedna. 
Ale jestli vydrží, tak to nejspíš bude stačit.

Autor: Jaroslava Marková
Název zahrady: Přírodní zahrada – Marková
Místo, obec: Rousínov
Web: —
E-mail: markovajaroslava@gmail.com

Přírodní ukázková zahrada s láskou 
Mateřská škola Pastelky
V posledních letech se stávají přírodní zahrady jakýmsi moderním trendem. 
Kdo si však představuje, že si nechá zpracovat projekt od architekta, firma mu 
na základě tohoto projektu prvky přírodní zahrady vybuduje a má „splněno“, 
nevzal určitě věc za správný konec.

Inspirace pro naši přírodní ukázkovou zahradu, která se nachází v okrajové 
části Brna ve vnitrobloku, jsme čerpali při prohlídkách již vybudovaných pří-
rodních zahrad nejen v Česku, ale hlavně v rakouském Kremsu. 

mailto:markovajaroslava%40gmail.com?subject=markovajaroslava%40gmail.com
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Díky toulavým autobusům a dvěma školením na téma „Přírodní zahrady“ 
jsme získali nepřeberné množství inspirací a nápadů, jak na to.

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola se již od roku 1999 ekologií zabývá 
a na zahradě máme dvě vzrostlé lípy, spousty keřů, trvalkový záhon, skalku, 
smrkový hájek, ovocné keře a stromy, byla to pro nás obrovská výzva.

Velkou devizou bylo, že nás dospělé práce na zahradě baví a máme s ní le-
tité zkušenosti z vlastních zahrad. Proto jsme neoslovili žádného zahradního 
architekta, žádnou firmu, ale dle prostorových a světelných podmínek jsme 
sami zvážili rozmístění prvků přírodní zahrady, které se nám líbily a které spl-
ňovaly kritéria pro získání certifikátu.

Nejen, že jsme ušetřili finanční prostředky za projekt a za realizaci, ale hlavně 
nám to připadalo více osobní. A jak je známo, nejvíce si člověk váží toho, 
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na čem se sám podílí. Společně s dětmi jsme se rozhodli zahradu vybudovat 
vlastními silami. 

S dětmi jsme zahradu procházeli a uvažovali jsme, co by kde mohlo být – je-
zírko, zídka, hromada klestí a slámy pro ježky, motýlí louka, ohniště a pose-
zení, prožitková cestička, broučí domeček, škvoří obydlí, budky, záhony zele-
ninové a bylinkové, atd.

Děti začaly tvořit na veliký papír jakýsi projekt, kde by všechny tyto prvky 
mohly být umístěny. Chodily každý den s novými nápady, předělávaly svůj 
projekt, až jsme si jednoho řekli, že právě toto rozmístění je to správné. 

Nejprve začal vznikat vodní prvek – jezírko. Děti rýčky a lopatkami hloubily 
jámu, hlínu nakládaly na kolečka a odvážely ji na místo budoucího kopečku. 
Vzhledem k poloze zahrady ve vnitrobloku se veškerý stavební a další materiál 
musí přenášet ručně (od hlavního vchodu budovy, přes chodbu školy až na za-
hradu). Když jsme si přivezli oblázky, kůru nebo zeminu, děti samy nakládaly 
materiál na kolečka a převážely k jezírku, na záhony a všude tam, kde byl daný 
materiál právě potřeba.

Nadšení z práce bylo takové, že nás dospěláky děti málem uhonily a stále se 
ptaly, co budeme dělat zítra. 

Tak postupně vznikaly vyvýšené záhony na zeleninu a bylinky, prožitková 
a kůlová cestička, na kterou děti hloubily díry pro její zabudování. Vybudování 
těchto prvků nás nestálo nic, protože materiál dodali rodiče, kteří také chtěli 
být nápomocni. Další várku špalků jsme využili na posezení do smrkového 
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lesíčku a do indiánského stanu, zbytek jsem nechali dětem na využití k jejich 
námětovým hrám.

Při cestě na Vysočinu jsme si u soukromého zemědělce vyprosili placaté ka-
meny vybrané z pole. Ty jsme využili na vybudování nášlapné cestičky, která 
odděluje pravidelně sekanou část zahrady od „motýlí louky“. Tu sečeme jen 
kosou a seno z ní využíváme pro naše činčily, které již léta chováme. 

Děti z keramické hlíny vyrobily škvoří domečky, společně jsme vytvořili hmyzí 
domeček, ježkovník, hnízdící budku pro ptáky, krmítko a pítko.

Důležitým prvkem přírodní zahrady je kompostér. Na ten jsme využili dřevo, 
které nám zbylo po likvidaci starých průlezek a zbudovat nám ho pomohli 
naši manželé.

Květiny pro rozšíření trvalkového záhonu nám průběžně nosí maminky nebo 
babičky ze svých zahrádek. 

Tato příprava naší zahrady trvala necelý rok. Celou dobu jsme se snažili o to, 
aby vše bylo v souladu s přísnými kritérii, které je potřeba splnit pro získání 
certifikátu. Toto posuzuje odborná komise a ta rozhodne, zda bude ohodno-
cena jako Přírodní ukázková zahrada a jestli bude moci sloužit široké veřej-
nosti.

V květnu komise přišla a velice důsledně celé dopoledne hodnotila naše úsilí. 

A tak jsme 3. 6. 2011 oficiálně křtili naši zahradu za účasti všech rodičů, dětí, 
zástupců Magistrátu města Brna, Úřadu městské části a České školní inspekce. 
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Od té doby má naše zahrada název „Přírodní ukázková zahrada s láskou“. 
Tak naši zahradu pojmenovali ti, kteří nám předali certifikát.

Dle našich zkušeností se dá spousta věcí pořídit „za hubičku“ a svépomoci. 

A ještě jedna důležitá věc. Když máte ve školce spokojené děti, které s nadše-
ním líčí rodičům, co jsme zase dnes vybudovali, objevili a jak nám to šlo, tak 
dobré vztahy s rodiči jsou na světě. Pak se rodiče nebo prarodiče dětí sami 
zajímají o to, s čím by mohli pomoci. A tak jeden zajistí oblázky k jezírku, jiný 
přiveze zeminu, další umí zacházet s kosou, s rýčem, jiní pomohou finančně, 
apod. Díky takové pomoci jsme mohli pořídit kvalitní nářadí pro děti i pro do-
spělé, zajistit obložení a krycí plachty písku v blátovišti, zakoupit dětem pra-
covní kalhoty pro hry s vodou a blátem, pořídit venkovní ohrádku pro želvu, 
atd.

Nejdražším prvkem na naší zahradě je bahniště / blátoviště, které je vybudo-
vané na místě málo využívaného druhého pískoviště. Tento prvek jsme mohli 
pořídit díky Klubu rodičů, o. s., který pracuje při naší mateřské škole. Tady děti 
pracují s vodou, pískem a hlínou. Staví domečky, hráze, přehrady, vaří, rýžují 
zlato a užívají si hrátek s vodou.

Děti si moc přály svahovou skluzavku a tak jsme jim přání v červnu mohli spl-
nit a to opět díky Klubu rodičů a za přispění naší Městské části. 

V plánu máme ještě totem k ohništi, pořízení nových hracích prvků z akáto-
vého dřeva na celou zahradu, netopýří domečky, motýlí domečky a skládanou 
kamennou zídku. 
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Velkým našim přáním je úprava půdních prostor. Takto upravená půda by 
sloužila jako centrum vzdělávání pro všechny, kteří se chtějí více dovědět 
o tom, jak začlenit environmentální výchovu do ŠVP PV. Nebo o tom, jak vy-
tvořit přírodní ukázkovou zahradu, s jakými pomůckami pracovat, jak s dětmi 
tyto pomůcky využívat, jaké projekty jsme vyzkoušeli, jak se nám s nimi pra-
covalo, jaké jsou z nich výstupy. Předávali bychom i zkušenosti o tom, jak se 
naše děti aktivně podílí na ochraně přírody – záchrana žab, čištění studánek, 
čištění potůčků, vysazování stromků, ochrana a zázemí pro volně žijící živo-
čichy, atd. A také o tom, jaké další aktivity nabízíme dětem – hipoterapii, 
canisterapii, pravidelnou návštěvu přírodovědné stanice Kamenáčky, kde se 
aktivně zapojují do projektů o zvířatech a přírodě, jak zorganizovat 3x do roka 
tématické školy v přírodě, atd. Prostory by využívaly hlavně děti. Mohly by si 
tam vytvořit různé pracovní kouty, bádaly by a objevovaly, využívaly by lupy, 
mikroskopy, pracovaly by tam s hlínou, pískem, vodou a s různým přírodním 
materiálem. 

Toto všechno už děláme formou workshopů několikrát do roka, ale přáli by-
chom si k tomu mít lepší prostory a podmínky. Věříme, že za podpory naší 
Městské části se nám podaří tyto prostory zrekonstruovat.

Velkým pomocníkem je pro nás náš partner Malý zahradník, se kterým již ně-
kolik let úzce spolupracujeme po té, co nás oslovila manažerka projektu paní 
Petra Víková. Projekt Malý zahradník je dítkem firmy AGRO CS, a. s. Česká Ska-
lice a je tzv. ušitý na míru mateřským školám se zaměřením na ekologickou / 
environmentální výchovu. Náš cíl je společný – rozvíjet a podporovat u dětí 
a jejich rodičů zájem o přírodu, vědět o jejich zákonitostech co nejvíc, umět 
se k ní a v ní chovat, vážit si jí a aktivně se podílet na její ochraně. Tím rozvíjet 
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zodpovědnost k životnímu prostředí, učit děti samostatnosti při rozhodování 
a nést odpovědnost. Proto si této spolupráce velice vážíme, je pro nás i pro 
děti velikým přínosem – jak po stránce materiální pomoci, tak i projektovou 
náplní, kterou realizujeme s radostí.

Pěknou spolupráci máme už mnoho let se školským zařízením pro environ-
mentální vzdělávání LIPKA – využíváme celoročně nabídky k DVPP a projekty, 
které nabízejí ke vzdělávání dětí.

Dalšími partnery naší mateřské školy je např. Záchranná stanice pro dravé 
ptáky v Rajhradě – realizujeme společná setkání a přispíváme menším finanč-
ním obnosem na pomoc dravcům. Dále spolupracujeme s o. s. Prales dětem 
– projekt Green Life (záchrana pralesa v Indonésii) – nedávno jsme dostali 
velice milý dárek od rodiny jedné naší holčičky. Stali jsme se majiteli 1 aru 
deštného pralesa na Sumatře. Projekt podporujeme společnými setkáními 
s povídáním u videoprojekce společně s dětmi i rodiči.

Přírodní zahrada, to je práce od jara až do pozdního podzimu. Začínáme setím 
semínek do pařeniště a končíme sklizní bylinek, zeleninových a ovocných vý-
pěstků. Vše zpracováváme, děláme ovocné šťávy, zavařeniny, nakládáme zelí, 
pečeme buchty z dýní, cuket, jablíček, sušíme bylinky, šípky, pečeme vánočky, 
cukroví, záviny, učíme se péct chleba atd.

V době letních prázdnin si mezi sebou rozdělujeme služby, aby byla zajištěna 
péče o zahradu a zvířata (chováme činčily, suchozemskou želvu, oblovku krá-
lovskou, pakobylky a máme akvárium plné rybiček).
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V zimě pak trocha oddechu, bobování na vlastnoručně vybudovaném ko-
pečku, starost o ptáčky a pak již znovu čekáme na první sněženku a vše začíná 
od začátku.

Pro nás i naše děti je přírodní zahrada obrovským zdrojem inspirace, bádání, 
pozorování a radosti z dobře odvedené práce, z toho, že se nám podařilo vy-
pěstovat misku rajčat, že si u jezírka dávají dostaveníčko vážky a šidélka, že 
se líhnou z vajíček první pulci a že můžeme pozorovat jejich přeměnu v malé 
žabky, že na naši louku přiletěl otakárek fenyklový nebo babočka.

Těší nás, že naše děti mají kladný vztah ke své přírodní zahradě, k přírodě 
obecně a že s nadšením předávají zkušenosti svým rodičům a těm, kteří se 
k nám přijíždí inspirovat – široké veřejnosti a pedagogům z celé ČR. 

Autor: Hana Kratochvílová, MŠ Pastelky
Název zahrady: Přírodní ukázková zahrada s láskou 
 Mateřská škola Pas telky
Místo, obec: Brno – Židenice
Web: www.mspastelky.cz
E-mail: ms.pastelky@email.cz

Přírodní zahrada bílých Karpat – Salaš travičná
Naše přírodní zahrada leží na svahu vrchu Travičná (380 m n. m.) v jižní části 
CHKO Bílé Karpaty.

Areál jsme začali budovat v místě bývalého kravína od roku 2004. Dnes je to 
2 ha areál pro volnočasové aktivity dětí a rodin z regionu i řady návštěvníků.

Kdo za tím stojí?
Areál zahrady spravuje na vlastních a obecních pozemcích občanské sdružení 
INEX-SDA Bílé Karpaty a základnu má ve vesnici Tvarožná Lhota v budově In-
klubu. Zaměřuje se především na oživení místního dění prostřednictvím akcí 
pro děti a veřejnost. Pobočka má 9 členů a řadu příznivců. V roce 2012 navští-
vilo INKLUB 59 dobrovolníků během 7 akcí. V průběhu let pracuje ve venkov-
ském centru přírodovědný kroužek pro děti z Tvarožné Lhoty. INKLUB nabízí 
zázemí veřejnosti na víkendových akcích, jako jsou každoroční úpravy studá-
nek, záchrany žab v okolí nádrže Lučina, výsadby stromků do krajiny, péče 
o přírodní lokality a památné stromy oskeruše. V Inklubu je od roku 2004 
i  malé Muzeum oskoruší. Dobrovolníci také pomáhají zvelebovat naši pří-
rodní zahradu.

http://www.mspastelky.cz
mailto:ms.pastelky%40email.cz?subject=ms.pastelky%40email.cz
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co v zahradě můžeme vidět?
Ve výletním areálu Salaš Travičná vzniká víceúčelový prostor pro ekologii, ře-
mesla a sport v přírodě. V areálu, který je obnoven do podoby salaše s rou-
benými stavbami, jsou výběhy pro ovce, kozy, koně. Děti využívají přírodní 
prolézačky, dřevěné interaktivní sochy, lanovou dráhu. Pro návštěvníky i školy 

je zajímavá Bylinková zahrádka či ovocné arboretum. Tradiční občerstvení při-
láká i dospělé. Areálem provede stezka po 6 biotopech a jejich fauně a floře. 
V areálu divoce rostou vzácné orchideje, létají krásní otakárci, najdete zde 
i největší brouky Evropy - roháče. V malém skanzenu 6 kopaničářských roube-
ných staveb můžete strávit hodinu i půlden prohlídkou objektů a dřevěných 
soch, vyzkoušením technik, pozorováním domácích i divokých zvířat a rostlin 
na interaktivní naučné stezce či si jen zadovádět na lanovém sportovišti či ho-
rolezeckém stromě.

co je nového?
Nově zde bylo v roce 2012 vysazeno na 90 stromků starých odrůd v rámci 
spolupráce MAS Strážnicko v projektu „Venkovské tradice v krajině“. Také byl 
realizován projekt „Dřevařská expozice a stezka“, který vytváří malou expozici 
o dřevařství a stezkou s dřevořezbami propojuje Salaš s obcí Radějov. V prů-
běhu roku probíhají na Salaši různé akce pro veřejnost. V dubnu pletení po-
mlázek v rámci otvírání studánek, v květnu to bývá Otevírání salaše se stříhá-
ním ovcí, v srpnu akce pro děti a rodiny Etnosalaš a koncem září dvoudenní 
akce Oskorušobraní s výstavou vzácných odrůd ovoce a ochutnávkou tradič-
ních jídel. Poslední akcí roku se stalo říjnové Zavírání salaše se zabijačkou.
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Jak se zapojuje veřejnost?
Každoročně se zde konají také dva mezinárodní workcampy, na kterých se 
náplní práce dobrovolníků stal sběr bylinek a příprava akcí Etnosalaš. V rámci 
víkendovek, workcampů zde dobrovolníci nejen pomohli, ale byli také sezná-
meni s problematikou péče o přírodu, rozvoje venkova a krajiny. Salaš navště-
vuje ročně okolo 3 000 návštěvníků s velkým podílem exkursí škol a dalších 
vzdělávacích zařízení. Každý si něco odnese – alespoň krásný zážitek.

co děláme ještě?
Další naší dlouhodobou aktivitou v areálu je projekt záchrany starých ovoc-
ných dřevin, projekt Oskoruše. Ten spočívá v propagaci vzácných ovocných 
dřevin, především vzácného a užitečného stromu Jeřábu oskeruše (Sorbusdo-
mestica), který má na jihovýchodní Moravě vzácné rozšíření. Součástí pro-
jektu je stratifikace semen a získání roubů pro pěstitele, sběr pupenů, za-
pěstování vybraných sazenic, výsadba a péče o stromky, poznávací exkurse, 
sběr plodů a propagace výrobků z oskoruší (dřevo, pálenky, marmelády, čaj, 
apod.). Pro podporu využití ovoce bylo založeno volné sdružení Slow food 
malovýrobců místních (ovocných) výrobků – Convivium Bílé Karpaty.  

Vyvrcholením je „Slavnosti oskoruší“, kterou Inex spolupořádá v KD Tvarožná 
Lhota spolu s obcí a Mužským sborem Tvarožná Lhota – letos 11. dubna. Sou-
částí nabídky přírodní zahrady je i prohlídka oskerušové stezky, která je budo-
vána od roku 2004 a kterou obohacuje nová výsadba ovocných stromků mezi 
obcí a salaší.
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a co zahrada ještě dává veřejnosti?
Nosným projektem naší přírodní zahrady jsou komunitně sbírané bylinkové 
čaje. Projekt zahrnuje pěstování a sběr bylin na salaši, údržbu lokalit výskytu 
v okolí salaše, sušení a propagaci bylinných čajů. Od roku 2001 ve spolupráci 
s okolními obcemi a školami a s INEX–SDA Kostelecké Horky a Sluneční brá-
nou s. r. o. nabízí tyto regionální bylinkové čaje: 

Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký čaj (regionální známka Tra-
dice bílých Karpat) – spolupráce s obcemi a školami Horňácka

Oskorušový sen, Byliny z Lučiny a Vojšická duha – spolupráce s obcemi, ško-
lami a podnikateli Strážnicka

Slovanský bolhoj – spolupráce s Archeoskanzenem Modrá

Hýselský hlt – ve spolupráci s obcí Hýsly a mikroregionem Moštěnka

Přijďte i vy poznat krásu Bílých Karpat na Salaš Travičnou.

Autor: Mgr.Vít Hrdoušek, INEX Bílé Karpaty
Název zahrady: Ukázková přírodní zahrada Salaš Tavičná
Místo, obec: Tvarožná Lhota, Strážnice
Web: www.inexsda.cz/cs/o_nas/Pobocky/bile-karpaty
E-mail: vit.hrdousek@seznam.cz

http://www.inexsda.cz/cs/o_nas/Pobocky/bile-karpaty
mailto:vit.hrdousek%40seznam.cz?subject=vit.hrdousek%40seznam.cz
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KráLoVehradecKý KraJ

Splněný sen
Dne 1. ledna 2013 jsem po mateřské dovolené nastoupila jako ředitelka Ma-
teřské školy do Chlen. Kvalifikací jsem učitelka 1. stupně základní školy, co se 
vedení týče, mou praxí bylo jedno funkční období jako neuvolněná starostka 
malé obce. Co se praxe Mateřské školy týče, byl to necelý rok jako učitelka 
v jiné MŠ. Velkou výhodu jsem viděla v téměř dvacetileté praxi na základní 
škole, kde mi do první třídy nastupovaly právě děti z MŠ.

V mateřské škole, kam jsem nastoupila, byly dvě třídy a tři paní učitelky. 
Jedna paní učitelka před důchodem, druhá v důchodu a třetí mladá paní uči-
telka, která MŠ právě opouštěla na vlastní žádost (interpersonální vztahy). 
Do tohoto jsem nastoupila já, plná odhodlání vytvořit skvělou, pohodovou 
školku. První, co jsem řešila, bylo sehnat náhradu za odcházející paní učitelku. 
V tomto jsem měla obrovské štěstí na paní učitelku, která je jedním slovem 
báječná a stala se mou velkou oporou a podporou. 

Ale teď už k naší zahradě. Během prvního měsíce po mém nástupu, kdy jsem 
se „rozkoukávala“, mi jeden známý „dohodil“ informaci o vyhlášené dotaci 
z Programu rozvoje venkova: „Nechceš to zkusit?“ (za 14 dní je uzávěrka). 
Ze starostování jsem měla s podáváním žádostí nějaké zkušenosti, nemusela 
jsem dlouho přemýšlet na co zažádat, zahrada byla první a hned jasná volba. 
Zažádat o dotaci představuje spoustu práce s nejistým výsledkem (taková tro-
chu loterie), ale proč to nezkusit. Byl to můj sen již z předešlé MŠ, vytvořit 
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dětem přírodní prostor plný fantazie, prostor pro hru v přírodě, přímé po-
zorování, přirozený pohyb, prostě trochu děti do té přírody vrátit. Stávající 
zahrada byla plocha s několika již zakázanými dřevěnými prvky, dvě malinká 
pískoviště a neudržovaná zeleň, což byl pro můj záměr „ideální stav“. Nic jsem 
nikomu nebořila a nepřetvářela, protože z hlediska bezpečnosti bylo „nutné“ 
prohnilé dřevěné prvky s vyčnívajícími šrouby odstranit. Měla jsem k dispozici 
„pole neorané“.

Chopila jsem se tedy bílého papíru, posadila se k oknu s výhledem do za-
hrady a začala snít, doma jsem usínala s plánkem zahrady na nočním stolku, 
na internetu hledala různé možné i nemožné inspirace. Po několika dnech 
byl plánek hotový. Vrbové stavbičky, setkávací sezení, kopeček pro skluzavky, 
tunel ze skruží, veliké pískoviště, hmatová stezka, potok s jezírkem, kámen 
jako solitér pro lezení, položený kmen pro lezení, bylinková spirála, květinový 
a zeleninový záhon, … Papír opravdu snese všechno. Trochu jsem znejistěla, 
ohledně mé „odbornosti“ v oblasti zahradní architektury a projektování za-
hrady, proto jsem oslovila odborníky. Mám představu, ale chtěla bych ji od-
borníkem zastřešit. Chtěla jsem se za někoho schovat, mít pro svůj projekt 
odborný podklad, abych se případně měla o co opřít, kdyby něco… Zkontakto-
vala jsem projektanty, ale cenová nabídka projektu byla pro nás příliš vysoká, 
takže odborný projekt jsme nedělali a šla jsem sama s kůží na trh se svým 
snem.

Napsala jsem projekt, vyplnila spoustu kolonek, tabulek, posháněla spoustu 
nutných příloh a vyjádření a poslední možný den, v poslední možnou hodinu 
s naprosto horkými papíry PODALA. Musím říci, že jsem nebyla tolik vyčer-
paná z projektu, ale z té úřední mašinérie kolem. Po několika dnech přišla 
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ještě kontrola dokladů, za dalších několik dní veřejné slyšení pro obhajobu 
svého projektu. Na vše jsem se důkladně připravovala. Bylo to opravdu hek-
tické období zvládnout běžný chod MŠ a projekt.

Dopadlo to tak, že jsme byli vyhodnoceni jako úspěšní žadatelé a byla nám 
přidělena dotace pro naši Přírodní zahradu MŠ Chleny. Veliká radost! Po této 
veliké radosti přišla tvrdá realita. Prakticky splnit a dodržet vše, co jsem si 
vysnila a „naprojektovala“.

Velké plus byla důvěra obce. Ta mi věřila, souhlasila se záměrem a poskytla 
volné pole působnosti, takže veškeré práce jsem si již koordinovala sama.

Přicházelo jaro a začali jsme první brigádou s rodiči. Hrabali jsme listí a uklízeli 
vše další, co se za roky předešlé na zahradě nahromadilo. Všechen tento bio-
-odpad byl prvním základem pro kopeček ve středu zahrady. Na jaře 2013 se 
ráz na ráz rozjely práce na zahradě. Pomohli rodiče, místní spolky (Hasiči, So-
kol, Zahrádkáři), něco svépomocí, něco firma, něco bagr, něco ruce.  Veškerý 
materiál zeminy z pískoviště, sezení či jezírka byl hned využit pro kopeček, val, 
tunel, či kopeček ve tvaru želvy, následně osázený jahodami. Využívali jsme 
i vyryté drny pro následné usazení na místa potřebná. Vše bylo ihned využito. 
Zapojili jsme i děti, které také nadšeně pomáhaly. Tímto se nám podařilo za-
hradu zrealizovat za provozu, vlastně v žádné fázi se z ní nestalo staveniště, 
pouze plynule přibývaly další a další prvky. Projektu jsme se drželi, přesto 
celý proces byla tvůrčí práce plná fantazie a operativních řešení pro skvělý 
výsledek. Bylo to spousta času a energie lidí, kteří ochotně pomáhali. Hodně 
pomohla moje vlastní rodina, která se aktivně podílela na většině prací. Mám 
šikovného muže – poradce ve věcech technických, dva dospělé syny – kluky 
plné síly, malou dcerku a syna (chodí do naší MŠ) – úžasná motivace. 
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Naše zahrada byla, co se dotace týče, dokončena v létě 2013. Neuvěřitelná 
práce během několika měsíců s úžasným výsledkem. Tím to ale nekončí, o za-
hradu je třeba dále pečovat, dolaďovat, vylepšovat. Průběžně o zahradu pe-
čují paní učitelky s dětmi, pravidelnými akcemi jsou jarní a podzimní brigády 
s rodiči a dětmi zakončené opékáním. Jarní akce „Zasaď si svoji rostlinu“, kdy 
rodiče s dítkem dle své volby zasadí na zahradě rostlinu, o kterou děti dále 
pečují a pozorují, jak se jí daří. Jsou to báječná odpoledne plná milých setkání, 
většinou i s nějakým občerstvením. V září 2014 jsme naši zahradu obohatili 
o živé tvory, o které se děti pravidelně starají: 3 kozy ve výběhu a 2 andulky 
ve venkovní voliéře. Děti si zahradu maximálně užívají, díky pestrosti prvků 
a možných variant činností si každý najde své. Díky vzrostlé zeleni a vrbovým 
stavbičkám jsou v ní koutky a zákoutí, kde se může hra dětí rozvíjet, zahrada 
nám přímo nabízí spoustu přírodnin, šišek, bukvic, kaštanů a klacíků. Máme 
po ruce potok s jezírkem, kde děti na potoce staví různé přehrady, v horkých 
dnech chodí naboso v mělkém toku po kamíncích, v jezírku pozorujeme ryby, 
žáby, vážky, vodoměrky. Na velikém pískovišti vznikají neuvěřitelné stavby 
s použitím přírodnin, kamenů a blátíčka. Položený odkorněný starý kmen 
s větvemi nabízí průlezku, někdy se v dětské fantazii promění na patrový dům, 
jindy na pirátskou loď nebo na vyhlídku. U bobulových keřů se děti běžně 
občerstvují, želva s měsíčními jahodami neuvěřitelně plodí a myslím, že sladší 
hrášek, než ten vlastnoručně vypěstovaný na školkovém záhonku děti ne-
měly. Bylo by to nekonečné vyprávění, jak si děti díky této báječné zahradě 
užívají. Chce-li někdo vidět na vlastní oči, je u nás vítán. Rádi se podělíme 
o své zkušenosti, nápady a inspirace. 
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V říjnu 2014 nám byl udělen certifikát a plaketa Přírodní zahrada. Toho si moc 
vážíme, utvrzuje nás to ve správné cestě a motivuje nás to k dalším záměrům.

Během dvou let od mého nástupu se z různých důvodů vyměnilo pět pracov-
nic z šesti. Tyto výměny přinesly pro naši školku spoustu pozitivního, hlavně 
nadšené kolegyně pro společnou věc. V současné době má náš tým výborné 
tři mladé učitelky, školnici, dvě kuchařky. Jsou to mé poklady, kterých si velice 
vážím za jejich práci, za to jaké jsou, bez kterých by naše školka a zahrada 
nebyla taková, jaká je, protože skvělá školka je především o lidech a jejich 
vztazích k sobě navzájem. 

Zahradou vyjadřujeme naše smýšlení, náš vztah k přírodě, k dětem, k sobě 
navzájem. V teplém počasí (jaro, léto, podzim) ji využíváme co nejvíce, každé 
odpoledne když počasí dovolí. Často naši zahradu využívají také rodiče jako 
místo pro zastavení po práci, mají možnost kdekoliv na zahradě posedět a po-
zorovat, nebo sdílet společnou hru s dětmi. Maminky, které jsou na mateřské 
dovolené s mladším dítkem, si také přijdou dříve a stráví čas s námi. Přirozeně 
tak vzniklo místo pro setkávání nás všech – učitelky, rodiče, děti – absolventi, 
děti současné, děti budoucí. 

Můj sen o přírodní zahradě se splnil, je to nádherný pocit. 

Přeji všem nadšencům, aby měli dost odvahy pro svá konání a aby si také 
mohli splnit své sny.

Autor: Mgr. Stanislava Březinová, MŠ Chleny
Název zahrady: Přírodní zahrada MŠ Chleny
Místo, obec: Chleny
Web: www.mschleny.webnode.cz
E-mail: chlenyms@seznam.cz

http://www.mschleny.webnode.cz
mailto:chlenyms%40seznam.cz?subject=chlenyms%40seznam.cz


57

Soukromá zahrada rodinného domu v Lánově u Vrchlabí
Když jsme v roce 2007 opouštěli pronajatý rodinný dům se vzrostlou za-
hradou, krásnými starými jabloněmi, čekala nás zcela prázdná plocha vedle 
novostavby domu – podle našich představ na krásném místě – konec malé 
podkrkonošské obce v těsném kontaktu s okolní přírodou, jihozápadní svah 
s příjemnou energií, ani utopený ve stínu zaříznutého údolí, ani na větrném 
hřebeni kopce, ale pěkně měkce, v příjemné výšce, skoro celý den osluněné 
a provětrávané mírným vánkem v době smogových situací.

Minulou venkovskou zahradu jsem si zamilovala právě pro její staré ovocné 
stromy, které v sobě nesly ducha místa dávno před námi, v jejich stínu se 
krásně dařilo stínomilným trvalkám a trávník pod nimi se měnil v květnou 
loučku.

nová zahrada byla nepopsaný list…
Jsem zahradní architekt, ale toto byla moje první vlastní zahrada u domu dle 
vlastních představ. A to je úžasné dobrodružství. Na začátku je představa a ur-
čitý životní styl odpovídající vaší životní pouti. Tak jak život přináší změny, 
vidíte i význam zahradního prostoru v měnících se souvislostech.

Představa o zahradě nebyla na začátku úplně stejná, jako mám dnes, ale její 
rámec jsem určila na základě souladu designu domu a splynutí s okolní pří-
rodou. Požadavkem bylo kompozičně vyvážit hmotu domu stromy, v našem 
případě břízami, od sousedních pozemků se pohledově oddělit volně rostlými 
živými ploty a vegetaci volit převážně z opadavých domácích druhů. Přitom 
jsem chtěla dobře hospodařit s dešťovou vodou a sluneční paprsky usměrnit 
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tak, aby zahrada byla plná slunce a přitom poskytovala útěšný stín. Terén měl 
volně navazovat na okolí a respektovat přirozený sklon svahu. Rovina vznikla 
jen v blízkosti pobytových částí domu a vjezdu do garáže.

Koncepce výsadby se snaží respektovat dané místo tak, aby si vysázené rost-
liny sami poradily s místním klimatem, vodním režimem a osluněním. Dešťo-
vou vodu z poloviny plochy domu přesto jímáme do dvou tisícilitrových nádrží. 
Dnes, kdy zakládáme trvalkovou školku, se dešťová voda z tohoto množství 
hodí pro překonání suchých období rostlin v nádobách nebo pro malou zele-
ninovou zahrádku. Zbytek střechy je sveden do trativodu. Pouze malá ploška 
byla věnována retenci do malého jezírka pro komáry a žáby. A hle, objevil se 
nám tam i čolek. Bohužel jezírková folie je propíchnutá po dětských hrách. 
Raději volte jinou technologii…

Že se v naší zahradě líbí okolní přírodě, mi ukázala přítomnost užovky oboj-
kové, polykající ropuchu na kamenné zídce v blízkosti obývacího pokoje.  
Stromy, živé ploty plné bobulí vyrostly a zahrada je plná ptáků, takže to, co 
nesklidíme my na marmelády a šťávy, to si sklidí ptáci.

Dva roky chováme králíky a hospodaříme v okolí se senem, takže máme 
spoustu materiálu na mulčování a hnojení králičími produkty.

Velkým tématem pro mne byla několik let nově založená louka ze směsi 
od firmy Planta Naturalis. Každý rok se měnila před očima a byla nedílnou 
součástí celkového návrhu. Postupně se druhové složení ustálilo, bohužel 
převážily travní druhy. Na to měl možná vliv management kosení, který ne-
musel být úplně ideální. Letos v létě jsem celou svažitou plochu zamulčovala 
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různě vysokou vrstvou štěrku z blízkého lomu a vysázela zásobní trvalky naší 
školky. Příští rok se jistě budou mít motýli a včelky co ohánět…

Fotografie dokumentují vývoj zahrady, na našich webových stránkách je také 
fotodokumentace zahrady z léta 2014:  
www.zahrady-gaba.cz/seznam-novinek/certifikat-prirodni-zahrada_14

zahrada není nikdy hotová…
Zahrada je cesta…

Zahrada by měla být radost…

Ještě bude asi dlouho trvat, než se veřejnost odvrátí od stylu thujových zahrad 
bez listí a sterilních trávníků. Kéž je propagace přírodních zahrad dobrou vizit-
kou snadného a šetrného hospodaření v krajině každého majitele pozemku.

V letošním roce jsme začali pracovat na projektu malé farmy a školky v blíz-
kosti naší obce, v kouzelné krajině Krkonoš. Studujeme nové trendy, sledu-
jeme již několik let dané místo, vysazujeme původní i nové odrůdy ovocných 
stromů… Držte nám palce, rádi Vás v příštích letech pozveme na návštěvu J.

Autor: Ing. Gabriela Mlatečková Čížková
Název zahrady: Přírodní zahrada – Soukromá zahrada
Místo, obec: Prostřední Lánov
Web: www.zahrady-gaba.cz
E-mail: gaba.lanov@centrum.cz

http://www.zahrady-gaba.cz
mailto:gaba.lanov%40centrum.cz?subject=gaba.lanov%40centrum.cz
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LiberecKý KraJ

Šoudivka
1997
Jak to tetička myslela, se už nikdo 
nedozví. Zbyla po ní chalupa se za-
hradou v Podkrkonoší a otazníky nad 
způsobem jejího života. Celý objekt 
je zanesen odpadky, takže není vůbec 
pochyb o tom, že to, co se do cha-
lupy přineslo, mohlo opustit prostor 
pouze komínem, nebo se hromadilo, 
kde se dalo. Vznikl tak velice příznivý 
životní prostor a to především pro 
větší i menší hlodavce a kuny, kolem 
domu pak v moři sáčků od mléka, 
baterek a kelímků od čehokoliv ros-
tou bezinky, šípky a kopřivy, sad je 
prorostlý nálety jasanu. Další zvláštní 
jevy vypovídají o podivných způso-
bech života – nádobí narovnané pod 
okapy, nad schody v prvním patře 
králíkárna s uzrálým hnojem, rohlíky 
mezi okny, krysí doupata pod postelí, 
něco jako koupelna zcela chybí, horní 
pokojík je vyplněn vrstvou shnilých jablek a samozřejmě všude tuny odpadků. 
Zatímco v chalupě se nedá dýchat pro silný a těžký zakouřený zápach, venku 
je čerstvo podhorského vzduchu. A tak lze v dědictví po vzdálené tetičce tušit 
skrytý potenciál.

Tak přišli moji rodiče k dědictví po vzdálené tetičce, kterážto bližších příbuz-
ných neměla. Rozhodli se objekt neprodat, ale po víkendech začali s nekončící 
řadou prací na zvelebování chalupy i přilehlého pozemku.

1999
Na lavičce před chalupou sedí studentka. Pozoruje, jak si podzimní vítr po-
hrává s padajícím listím. Dívá se a přemýšlí. Hrabání ji baví, což o to. Je to 
příjemná změna oproti sezení nad učebnicemi. Jen nevidí smysl té činnosti. 
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Co s tím listím. Hromady a hromady listí. Někdo ho pálí v páchnoucí kouř, 
někdo kumuluje hromady. Neví, za jak dlouho listí zetlí, neví, k čemu by se 
dalo využít. Přesto, že studuje Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, 
neví o přírodních zákonitostech, které se odehrávají pod okny chalupy, vůbec 
nic. Zůstávají otazníky a hromady listí.

Nutno podotknout, že nabytí titulu není zárukou praktických dovedností. Jak 
jsem poznala dále, současný školní systém je do značné míry odtržen od kaž-
dodenních skutečností, které nás obklopují. Výuka přírodních věd v lavicích je 
katastrofickým důsledkem takového způsobu výuky. Znovuobjevení přírody 
jako učebny i učebnice bude nutností pro zkvalitnění vzdělávání budoucí ge-
nerace.

2000
Do třídy pražského klasického gymnázia vchází mladá učitelka plná ideálů 
o studentech a výuce biologie. Její představa, že přírodní vědy přece musí 
studenty bavit a zaujmout a že to je hlavní úsilí pedagoga, je do jisté míry 
naplňována. Primáni s velkým nadšením nosí do školy senné nálevy, vypráví 
o pavoučcích schovaných v koutech teplých domácností a nacvičují divadelní 
scénky na téma ptačí společenství. 

Nicméně si nelze nevšimnout, že postupem času bude právě zájem a nadšení 
studentů neúprosně dušen silnými agresory jiných předmětů a pokud ne-
bude vyvíjen dostatečně silný tlak i ze strany biologa, bude se biologie propa-
dat do zanedbávaných koutů studentova života. A tak jsem poznala, že není 
snadné skloubit alternativní přístupy s klasickým vyučováním.



62

2006
Je léto. Pod oknem na rozkládacím lehátku spí půlroční chlapec. V místnosti 
kromě podlahy a obvodových zdí není nic jiného, chybí strop, chybí horní pa-
tro, chybí krovy i střecha. Ale ve stínu zdi je dítě chráněno před poledním 
sluncem. Mladí rodiče starostlivě obchází to, co zbylo ze staré chalupy a do-
hlíží na rekonstrukční práce. Dobře míněné rady jako „zbourejte to a posta-
víte levnější“, nedochází vyslyšení, stejně tak i stále se opakující komentáře 
příchozích návštěv „jo, je tady hezky, ale ten strom porazíte, že jo...“. A tak lípa 
roste u chalupy dál a staré chalupě poroste na nových krovech nová střecha. 
Také okolní zahrada dochází změn. Malý bagřík vybudoval dva rovinatější te-
rénní stupně pro budoucí zahrádku.

Po svatbě (2004) jsme se nastěhovali do chalupy po tetičce a pokračovali v re-
konstrukci v poněkud intenzivnější podobě. Chalupě jsme dali jméno Šou-
divka.

2010
Prší. Z osobního automobilu, ve kterém byly přivezeny tři jehňata, právě jedno 
jehně uteklo, zmateně se rozhlédlo a běželo z kopečka dolů do vesnice. Za-
vládne panika. Muž se rozeběhne za jehnětem, žena v sedmém měsíci váhá, 
koho uklidňovat dřív, zda muže, synka s dlouhou větví či polonahou dcerku, 
která vyběhla do deště. Bere dcerku a jde hledat lano, zatímco synek stále stojí 
u cesty a mává tou dlouhou větví. Přichází muž s jehnětem v náručí a dává ho 
do připraveného elektrického ohradníku. Tam jehně vydrží tři sekundy, pak 
proběhne ohradníkem a tentokrát utíká vzhůru kopcem do strání. 
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Poměrně vtipnou scénou, které se však v době prožívání nikdo ze zúčastně-
ných nesmál, započal se náš chov ovcí. Po každoročním sekání trávy s povzde-
chem „chtělo by to nějakou obecní kozu, o kterou by se střídali sousedé“, 
jsme se rozhodli nečekat na žádnou obecní akci tohoto typu. Se sousedy su-
šíme jejich seno, u druhé sousedky paseme k všeobecné spokojenosti. Časem 
jsme se naučili rozumět ovcím více než v úvodní scénce, pochopili jsme zá-
kladní požadavky těchto zvířat, naučili se dojit, vyrábět si sýry, jogurty, zpra-
covávat maso i lůj, vlnu i kožešinu. K ovcím jsme přikoupili také pět slepic 
a kohouta, které se však nepodařilo uchránit před stálou obyvatelkou kunou. 
Ta je na dvakrát všechny vyhubila a my se s pěti vejci za tisíc korun tak stali 
bezkonkurenčně nejdražšími výrobci biovajec. 

2012
Sníh už slezl a zahrádka začíná osychat. Ve zrytém blátivém plácku se tři děti 
nadšeně přehrabují v hlíně a s kyblíčky a lopatičkami staví domečky pro ží-
žaly. Letošní rok si nazvali Rokem malých tvorů a po loňském Roku stromů 
soustředí svou pozornost na všechno to zajímavé hemžení v hlíně, pod lupou 
či mikroskopem. Žena s námahou přebírá drny a snaží se naplnit všeobecnou 
představu o zahrádce, tak jak to vidí v sousedství. Čistě svítící záhonky holé 
hlíny s pečlivě vypletými cestičkami a odstraněním veškerého nepořádku. Při-
tom ale dobře ví, že už za měsíc se představy budou rozcházet s bující sku-
tečností.

Naučili jsme se pěstovat rajčata v pytlích u domu, nějakou tu zeleninku na za-
hrádce, brambory v trávě, zasadili jsme několik ovocných stromů, děti si vy-
pěstovaly svoje bylinky a přišly s nápadem prodávat je a peníze poslat chudým 
dětem. Tak jsme se zapojili do Papežského misijního díla dětí. Práce a tvoři-
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vost dětí dostává smysluplný náboj a tak moštujeme, sušíme bylinky, křížaly, 
louskáme ořechy, pečeme a malujeme pro všeobecný prospěch. Na zahradě 
přibyl skleník a k ovcím indičtí běžci.

Za dodání stojí, že po objevení myšlenky přírodních zahrad se mi první rok 
nedařilo vypěstovat ani cukety a hrášek naivně zasetý na špatné místo brzy 
zaschnul. Vyklíčilo však povědomí, že za to nemůže přírodní zahrada, ale moje 
neznalosti, a rozrostlo se odhodlání pokračovat v započaté cestě.

2014
V noci je klid, čtyři děti spí v horním pokojíku. U počítače sedí žena, opět v po-
kročilém stádiu těhotenství. S nadšením prochází stránky zaměřené na pří-
rodní zahrady a environmentální výchovu.

Najednou se jí mozaika střípků poskládá do ucelenějšího obrazu a ona za-
hlédne to, co ve svém životě podvědomě hledala. Spojení znalostí přírodních 
zákonitostí s praktickým využitím, spojení výuky a vzdělávání s konkrétními 
venkovními ukázkami, spojení mateřství a péče o rodinu se smysluplnou prací. 

V lednu 2015 očekáváme narození pátého děťátka. Spolu s naplňováním ma-
teřských pudů bych se ráda dále vzdělávala v oblasti přírodního zahradničení 
a environmentální výchovy. Těším se na spolupráci se spolky a organizacemi 
s touto tematikou, stejně jako na další pokusy na zahrádce v nové sezoně. Ne-
bráním se myšlence založit nestátní neziskovou organizaci a myšlenky a zku-
šenosti z jižních částí naší republiky rozvíjet v kraji severočeském.

Autor: Mgr. Klára Anežka Svobodová
Název zahrady: Šoudivka
Místo, obec: Benešov u Semil
Web: —
E-mail: klara.pospisilova@centrum.cz

mailto:klara.pospisilova%40centrum.cz?subject=klara.pospisilova%40centrum.cz
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PardubicKý KraJ

naše cesta k přírodní zahradě
Než jsem se před 8 lety pustila do tvorby zahrady na holém stavebním po-
zemku o výměře 625 m2, prolistovala jsem pro inspiraci spoustu zahradnic-
kých časopisů. V nich zpravidla stálo, že základem zahrady je „dokonalý“ tráv-
ník, záhony pokryté netkanou textilií a kůrou a jehličnany různých rozměrů, 
tvarů apod. Dala jsem tedy na rady odborníků a pustila se do nelehkého úkolu 
založit onen krásný, sytě zelený koberec, bez „ošklivých“ pampelišek a jiných 
nežádoucích plevelů. Okolo něj jsem do několika záhonů pokrytých značně 
drahou kůrou nasázela zakrslé jehličnany, pár květinek a trav a čekala, že nyní 
si na zahradě budu užívat jen klid a pohodu. Po půl roce však začaly záhony 
s kůrou rychle zarůstat plevelem, trávník zežloutl, rozrostl se v něm mech, 
pampelišky a další „nebezpečné“ rostliny. Zahrada bez intenzivní péče a pou-

žívání chemických prostředků rozhodně nevypadala jako z katalogu. Po dobu 
2 let jsem proto neustále plela, aplikovala postřiky proti škůdcům a herbicidy, 
hnojila, sekala trávu a pracně z ní vypichovala všechny „plevele“, v létě den 
co den trávník zalévala, aby nevyschl… Narodila se nám dcerka a já začala mít 
obavy z toho, zda jí používané chemické prostředky nemohou ublížit. V té 
době jsem se již na zahrádce necítila moc dobře. Veškerý volný čas jsem vě-
novala její údržbě a to mě nijak nenaplňovalo. 
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Naštěstí se mi do rukou dostaly knihy o pro mě dosud neznámých, přírod-
ních zahradách a ekozahradách. Byla jsem z nich nadšená. Po podrobném 
seznámení se s touto tematikou jsme se rozhodli celou naši zahradu pře-

tvořit podle filosofie přírodních zahrad. Jako první krok jsme odstranili živý 
plot z tújí. Ty jsme nahradili několika druhy listnatých keřů. Většinu plochy 
zahrady pokrýval nízký trávník. Na něj jsme navozili kartony, slámu a vytvořili 
veliký záhon, který zaujímá zhruba čtvrtinu zahrady. Do tohoto záhonu jsme 
postupně vysázeli jabloně, ryngle, mišpuli, jedlé keře (muchovníky, angrešty, 
rybízy, maliny, zimolezy, jeřáby, hlošiny, aronie) a květiny. V další části pů-
vodního trávníku jsme založili několik menších zeleninových záhonů. Na nich 
pěstujeme základní zeleninu a bylinky. Časem jsme vytvořili koutek s hroma-
dou klestí, kompost, navezli hromadu kamení, na které se brzy zabydlely ješ-
těrky. Nadále vysazujeme další keře, které by se časem měly stát útočištěm 
pro ptáčky. Těch se k nám (zejména v zimě) slétá čím dál víc. Také motýlů 
a hmyzu na zahradě přibývá. Navštěvují zejména kvetoucí trvalky a keře ko-
mulí. Hospodaříme bez chemie a nevytváříme žádný zahradní odpad. Veš-
kerou hmotu ze zahrady využijeme na kompostování a mulčování. Na jaro 
plánujeme výsadbu několika druhů původních českých keřů, které jsou ne-
zbytné pro vývoj motýlích housenek. Jen škoda, že zahrada není nafukovací 
J, příliš mnoho nových rostlin se nám sem nevejde. Se zásadami přírodního 
zahradničení seznamujeme i naše malé děti. Již nyní vědí, že na zahrádku ne-
patří žádná chemie, že každý živý tvor i rostlinka má v přírodě (i na zahradě) 
své nezastupitelné místo a jistě by nikoho z nich ani nenapadlo zašlápnout 
„obyčejného“ mravence či pavoučka.
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Do přírodního zahradničení jsem se doslova zamilovala. Místo nekonečného 
boje s plevely a škůdci si konečně můžeme sednout na lavičku a v klidu po-
zorovat motýly, s dětmi si pochutnávat na jahodách a malinách nebo si hrát 
na schovávanou mezi vzrostlými keři. Ještě několik let sice potrvá, než za-
hrada doroste do své pravé krásy a bude vyžadovat méně péče, ale již nyní 
se v ní cítíme skvěle. Na stromky usedají roztomilé sýkorky, mezi květinami 
se třepetají babočky, kosi vytahují z půdy žížaly, pavouci tkají své propraco-
vané sítě. A mezi vší tou nádherou pobíhají naše děti. Tu si uzobnou bobuli 
rybízu nebo angreštu, ze záhonku vytrhnou křupavou mrkvičku a za chvíli už 
na mě vykukují ze své skrýše ve křoví. 

Nyní, když naše zahrada začíná žít svým vlastním životem, se snažím hledat 
cesty, jak přesvědčit lidi v okolí, aby se přírodními zahradami také inspiro-
vali a alespoň některé z prvků aplikovali na svých zahradách. Začala jsem 
proto psát články věnované této tematice do místních novin, a protože se 
zanedlouho vrátím na místo učitelky přírodopisu v naší škole, budu mít jistě 
spoustu příležitostí seznamovat s prvky přírodních zahrad a udržitelného roz-
voje i místní děti a jejich rodiče.

A vzkaz pro čtenáře? Nebojte se a jděte do toho J. Každý krok směrem k pří-
rodě se počítá. Nehleďte na to, co si o vaší zahradě pomyslí sousedé. Možná 
bude vypadat trochu neuklizeně, ale vás může u srdce hřát pocit, že děláte 
něco pro svou zem a její přírodu.

Autor: Jana Nováková
Název zahrady: Přírodní zahrada v Horním Jelení
Místo, obec: Horní Jelení
Web: —
E-mail: Jana.smidberska@seznam.cz

mailto:Jana.smidberska%40seznam.cz?subject=Jana.smidberska%40seznam.cz
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PLzeňSKý KraJ

Jedlý ostrov
Příběh kousku školní zahrady, který 
se stal ostrovem k snědku.

ENVIC, občanské sdružení (www.en-
vic-sdruzeni.cz) a 15. základní škola 
Plzeň (www.zs15plzen.cz) 

Na okraji města Plzně, kousek od ko-
nečné stanice tramvaje linky číslo dva 
stála velká škola. Chodilo do ní něko-
lik stovek dětí, a tak o přestávkách 
škola bzučela jako úl a chřestila jako 
stará kasička na drobné. U školy byla 
rozlehlá školní zahrada. Dopoledne 
byla obvykle ponořená do ticha pře-
rušovaného jen skupinkami dětí, 
které vyrazily na tělocvik na hřiště 
nebo přišly uklidit spadané listí a po-
sekanou trávu. Teprve odpoledne, 
když se otevřela školní družina, bylo 
na zahradě opravdu živo. 

Zahrada vypadala jako malý park, byla plná stromů a keřů, pod kterými se 
zelenal trávník. Báječně se tu hrálo na honěnou a schovávanou. A vždycky 
jste našli koutek, kde jste si s kamarády mohli popovídat i o těch největších 
tajemstvích, aniž by vás někdo slyšel.

Zahrada měla děti ráda a mrzelo ji, že přicházejí na návštěvu jen odpoledne. 
„Možná, že kdyby tu rostlo něco dobrého k snědku, chodily by sem děti čas-
těji,“ přemýšlela. „A kdyby tu bylo víc květin a bylinek, létali by sem včelky 
a motýli, kteří by si se mnou povídali, a já bych nebyla tak sama,“ povzdechla 
si. Zaslechli ji čtvrťáci a páťáci, kteří odpoledne seděli kolem ohniště a pekli si 
buřty. „To je nápad! Založíme na zahradě jedlý ostrov, kde budeme pěstovat 
ovoce a zeleninu a zajímavé rostliny pro hmyzí kamarády,“ řekli si. A hned se 
pustili do plánování, jak na to. Společně s učiteli a zahradníky vybrali kousek 
zahrady, kde nebylo tolik stromů a kam většinu dne svítilo sluníčko, a nakres-
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lili plánek, jak by to na jedlém ostrově mohlo vypadat. Jejich nápad nadchl 
i další třídy na prvním stupni. A tak na zahradě brzy vyrostlo pět vyvýšených 
zeleninových záhonů, pro které paní kuchařky v jídelně několik dní schovávaly 
slupky z ovoce a zeleniny. Pak přibyla malá bylinková spirála, kterou postavili 
učitelé, a také domečky pro hmyz, s jejichž výrobou pomohlo několik šikov-
ných tatínků. Kolem jedlého ostrova děti vysázely živý plot z malin, rybízu, 
josty, rakytníku a zimolezu. A přidaly i vlastní maják – novou třešeň obklope-
nou měsíčkem a nejrůznějšími kvetoucími trvalkami.

„To je dobrota,“ libovaly si děti, když po ránu sbíraly svoji první úrodu řed-
kviček a salátu. „To je nádhera,“ usmívala se zahrada, která je při tom pozo-
rovala…

Pro ty, kdo nevěří na pohádky:
V roce 2013 naše občanské sdružení oslovilo 15. základní školu v Plzni, aby se 
stala partnerem projektu „Envýk – Environmentální výukové programy pro 
základní školy v Plzeňském kraji“ financovaného z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. Společně s pedagogy prvního stupně jsme 
připravili vzdělávací program Zdravé pěstování na zahradě, který děti učí, jak 
si pěstovat vlastní ovoce, zeleninu a bylinky bez chemie. V rámci projektu 
jsme se pustili i do úprav na zahradě. Děti ze čtvrtých a pátých tříd navrhly no-
vou užitkovou zahrádku – Jedlý ostrov, kterou jsme společnými silami založili. 
Jde o cca 300 m2 velkou plochu s ovocnými stromy, keři, vyvýšenými záhony 
na zeleninu a malou bylinkovou spirálou. Zahrádka je spravována podle zá-
sad přírodního zahradničení. S dětmi mulčujeme, učíme se vyrábět rostlinné 
hnojůvky a hlavně mlsáme dobroty, které nám na nové zahrádce vyrostou… 
Více o projektu na http://www.envic-sdruzeni.cz/vzdelavaci-programy-kurzy/
programy-pro-skoly/envyk-programy-pro-prvni-stupen-zs.htm. 

Autor: ENVIC, občanské sdružení
Název zahrady: Přírodní zahrada u 15. základní školy Plzeň
Místo, obec: Plzeň
Web: www.envic-sdruzeni.cz, www.zs15plzen.cz
E-mail: ic.plzen@envic.cz

http://www.envic-sdruzeni.cz
http://www.zs15plzen.cz
mailto:ic.plzen%40envic.cz?subject=ic.plzen%40envic.cz
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StředoČeSKý KraJ

Přírodní zahrada Fantazie při MŠ Maršovice
Prioritou naší Mateřské školy Slunečnice v Maršovicích je environmentální 
vzdělávání dětí. Vedeme děti ke vztahu k přírodě, učíme je chápat zákonitosti 
přírody, děti při pobytu v přírodě pozorují, jak se vše vyvíjí, opakuje a zaniká, 
učí se souvislostem mezi rostlinnou a živočišnou přírodou, učí se logickému 
uvažování a v neposlední řadě má pobyt v přírodě blahodárný vliv na fyzický 
vývoj dětí a posílení jejich imunity.

Děti v naší mateřské škole mají velké možnosti pobytu v přírodě. Ke každo-
denním dopoledním vycházkám využíváme okolní les, rybník, spoustu zají-
mavostí vidíme i při cestách po loukách a polích. Na čerstvém vzduchu jsme 
s dětmi v jarním a podzimním období také v odpoledních hodinách, a to 
na zahradě mateřské školy. Od září 2014 mají děti k dispozici kromě klasické 
zahrady s herními prvky také novou přírodní zahradu.

od nápadu k činům
Prvotní nápad vybudovat pro děti v maršovické školce přírodní zahradu vznikl 
během Specializačního studia EVVO pro koordinátory MŠ, které jsem absol-
vovala v letech 2011 – 2012 v Toulcově dvoře. Studium realizovala společnost 
Botič o. p. s., konkrétně Ing. Tomáš Hodina a Mgr. Martina Chvátalová. Ti celé 
studium sestavili, zajistili kvalitní lektory a prostřednictvím grantové žádosti 
získali finanční prostředky na průběh celého studia.
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Environmentálním vzděláváním předškolních dětí jsem se zabývala intenzivně 
od roku 2003 včetně zahraničního projektu, ale musím podotknout, zmíněné 
studium bylo pro mě velkým přínosem. Rozšířila jsem si poznatky a získala 
další dovednosti v oblasti EVVO. V rámci studia jsem měla možnost mimo 
jiné vidět přírodní zahrady v Brně a na Vysočině. Přírodní zahrady byly pro mě 
novinkou a velmi mě zaujaly. A někde tady, v květnu – červnu 2012, se zrodila 
myšlenka vybudovat přírodní zahradu pro děti v naší Mateřské škole Maršo-
vice. 

Se svým nápadem jsem oslovila pana starostu a požádala ho – coby zřizova-
tele mateřské školy – o poskytnutí k tomuto účelu dosud zcela nevyužívaného 
obecního pozemku, který obklopuje budovu MŠ a navazuje na zahradu s her-
ními prvky. Původní úmyslem bylo vybudovat zahradu ve spolupráci s rodiči 
a za přispění drobných sponzorů. Z tohoto záměru sešlo vzhledem k vyhlášení 
grantové výzvy MŽP na výstavby zahrad v přírodním stylu při MŠ. Výzva byla 
vyhlášena na konci listopadu 2012, termín odevzdání žádostí byl krátký – ko-
nec ledna 2013. Podpora byla opět v panu starostovi, který zajišťoval za zři-
zovatele potřebná razítka a sám se spolupodílel na tvorbě projektu. Avšak 
stěžejní část projektu byla na mých bedrech, k čemuž jsem využila své vědo-
mosti ze Specializačního studia a další zkušenosti z environmentální oblasti. 
Papírovou formu projektu zajišťovala ředitelka Posázaví o. p. s.

Projekt s žádostí o grant byl podán prostřednictvím zřizovatele v termínu a na 
konci srpna 2013 jsme se dověděli radostnou zprávu, že byl schválen. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že nám byl přiznán grant, bylo uskutečněno výběrové 
řízení, ve kterém byla vybrána firma na výstavbu zahrady. Firma začala stavět 
zahradu v únoru 2014 a v květnu 2014 byla zahrada dokončena.
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Jakým způsobem se na realizaci zahrady podílely děti
Zahradu stavěla firma, tudíž se na její výstavbě nemohly přímo podílet děti. 
Našly jsme ale s kolegyněmi způsob, jak děti do celého dění zapojit. Povídali 
jsme si s dětmi o nově vznikající zahradě, děti si hrály na zahradní architekty, 
společně malovaly a stavěly zahradu a vyprávěly, co vše by v ní chtěly mít. 
Na vznikající zahradu jsme se s dětmi chodili průběžně dívat, aby viděly, jak se 
zahrada vyvíjí, jaké přírodní prvky jsou již na zahradě postaveny. Během jar-
ního období děti rovněž pečovaly o sazenice květin a zeleniny, které vypěs-
tovaly přes zimu ze semínek. Již během dokončování výstavby zahrady děti 
vypěstované rostliny vysadily do záhonů na nové přírodní zahradě.

certifikace přírodní zahrady a její pojmenování
Z exkurzí po přírodních zahradách jsem věděla, že pokud zahrada s přírodními 
prvky splňuje určitá kritéria, může být certifikována. Z tohoto důvodu jsem 
se již při psaní projektu snažila do jeho obsahu zařadit prvky, které budou 
předpokladem k získání certifikátu. Existují dva stupně certifikace – Přírodní 
zahrada a Ukázková přírodní zahrada. Oba stupně certifikace musejí splňovat 
určitá kritéria, přičemž vyšší stupeň Ukázková přírodní zahrada má kritéria 
rozsáhlejší a přísnější a prakticky nelze certifikát udělit zcela nové zahradě 
z hlediska etablování přírodních prvků. 

Certifikace Přírodní zahrada má 
kritéria jednodušší a lze o ni požá-
dat bezprostředně po dokončení 
její výstavby. Mezi kritéria certi-
fikace Přírodní zahrada například 
patří – nesmí se používat raše-
lina k úpravě půdy, umělá mine-
rální hnojiva, pesticidy, herbicidy 
a chemické postřiky – tato kri-
téria musí být splněna všechna. 
Dále musí být splněna některá 
další kritéria – na zahradě jsou 
listnaté stromy, prvky louky, živý 
plot z divokých keřů, divoký kou-
tek, mimořádná stanoviště (vlhká 
nebo suchá), kompost, využívání 
dešťové vody, mulčování, pěsto-
vání zeleniny a bylinek, ovocná 
zahrada a bobulové keře a další. 
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V domnění, že naše zahrada splňuje kritéria, jsme požádali v srpnu 2014 o její 
certifikaci. Na zahradu se přijel podívat pan Miloš Gallovič z Občanského sdru-
žení Přírodní zahrada Jindřichův Hradec. Po téměř dvouhodinovém zkoumání 
přírodních prvků na zahradě a spoustě otázek ohledně využívání zahrady shle-
dal, že naše nová zahrada kritéria splňuje a na základě toho nám byl udělen 
certifikát a plaketa Přírodní zahrada. Jsme velmi pyšní, že jsme na pozemku, 
kde kromě travního porostu a několika stromů nebylo nic jiného, dokázali 
vybudovat něco nového, neotřelého a smysluplného pro děti v naší mateřské 
škole. Po certifikaci jsme naši zahradu také pojmenovali na přírodní zahradu 
Fantazie. Každá přírodní zahrada nabízí velký prostor pro představivost a fan-
tazii k dalšímu tvoření a rozrůstání, myslím tedy, že název je velmi výstižný. 

Na přírodní zahradě při MŠ Maršovice mají děti ke svým hrám a environ-
mentálním činnostem k dispozici například smyslový chodník, vrbovou chýši 
a vrbový tunel, badatelský koutek, divoký koutek, hmyzí domeček, hmatov-
ník, ptačí koutek, keře pro motýly, jezírko, záhonky pro pěstování zeleniny 
a bylin, louku, kompost, sud na dešťovou vodu sloužící k zalévání záhonů, la-
vičky, klády a špalky k odpočinku, zahradní altán a zahradnické náčiní pro děti 
i dospělé a dřevěný domeček na uložení náčiní. Na zahradě jsou tři původní 
vzrostlé stromy – třešeň, ořešák a jabloň, nově byl vysazen jeřáb.

Slavnostní otevření přírodní zahrady
Slavnostní otevření PZ se uskutečnilo 17. září 2014 za krásného slunečného 
a teplého počasí. V 10 hodin jsme s panem starostou za Městys Maršovice 
a Mateřskou školu Maršovice slavnostně uvítali rodiče, další hosty a veřej-
nost a krátce jsme nastínili průběh realizace přírodní zahrady. Mezi pozva-
nými hosty byli rovněž Ing. Tomáš Hodina a Mgr. Martina Chvátalová z orga-
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nizace Botič o. p. .s. v Toulcově dvoře, kteří realizovali a koordinovali zmíněné 
Specializační studium EVVO pro koordinátory MŠ. A protože naše zahrada 
vznikla tak trochu i díky nim, požádala jsem je o záštitu nad naší novou zahra-
dou. Tomáš a Martina popřáli dětem hodně pěkných zážitků při činnostech 
na přírodní zahradě a předali dětem dárek v podobě ptačí budky pro sýkorky 
modřinky.

Po úvodních proslovech dostaly slovo děti, které předvedly krátké kulturní 
vystoupení. Po oficiálním ceremoniálu přišlo na řadu to nejdůležitější – pře-
střižení pásky, čehož se ujaly děti. Poté byli všichni hosté srdečně pozváni 
na zahradu k individuální prohlídce a rautu, který byl připraven v zahradním 
altánu. O občerstvení se postarali rodiče dětí ze školky, za což jim patří velké 
poděkování. Nejen, že se přípravy občerstvení zhostili s velkým nasazením, 
ale jejich sladké i slané dobroty by svou chutí a úpravou mohly směle konku-
rovat té nejlepší gastronomii. Slavnostní otevření naší nové přírodní zahrady 
proběhlo velmi příjemně a podle ohlasů si troufám říct, že všichni přítomní 
včetně dětí si to pěkně užili. Rovněž nás těší, že naše nová zahrada je jedna 
z prvních přírodních zahrad při MŠ ve Sředočeském kraji.

Činnosti dětí na zahradě a péče o zahradu
Činnosti dětí, jak jsem již zmínila, probíhaly od jara, kdy děti připravovaly rost-
linky na novou zahradu. S dětmi jsme si také povídali, co vše potřebují rostliny 
k svému růstu a jakým způsobem budeme o ně, ale i o celou zahradu pečovat. 
Na jedné straně využíváme s dětmi zahradu k jejich hrám, zkoumání a zá-
bavným činnostem a na druhé straně je vedeme k péči o přírodní zahradu. 
Obecně platí, že když mají děti možnost dělat „dospělácké“ činnosti, většinou 
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je to baví a považují svou spoluúčast na těchto aktivitách za důležitou a vý-
znamnou. Tuto skutečnost podtrhlo jedno z dětí svým výrokem při pletí zá-
honku: „Tohle je práce pro odborníky“. Je to úsměvné, ale děti to berou vážně. 
Navíc děti své environmentální znalosti a dovednosti získávají nejvíce právě 
při praktických činnostech a prostřednictvím vlastních prožitků. Děti rády vy-
užívají dětské zahradnické náčiní – hrabičky, lopatky, nebojíme se jim půjčit 
motyčky, na malých kolečkách vozí ořechy a jablka, která na zahradě nasbírají 
apod. Samozřejmostí je, že, co si děti vypěstují, to také ochutnají. A zelenina 
utržená na záhonku chutná úplně jinak a rozhodně lépe než ta na talířku při 
svačině…

Kromě ochutnávání zeleniny, ovoce a bylinek ze zahrady, jsme si s dětmi upekli 
také koláč z produktů zahrady. Nasbíraná jablka a ořechy si děti ve školce 
zpracovaly – ořechy vyloupaly, jablka okrájely a nastrouhaly. S paními uči-
telkami zpracovaly těsto, do kterého ořechy a nastrouhaná jablka přimíchaly 
a paní kuchařky dětem koláč upekly. Jablečný koláč s ořechy provoněl celou 
školku a chutnal báječně. Těší nás, že se do činností na zahradě zapojují i ro-
diče. Jeden z tatínků za pomoci dětí umístil na strom ptačí budku pro sýkorky 
modřinky, další maminka nám pomáhá s bylinkami a těšíme se, že maminka, 
která je hydrobiolog, bude vyprávět na jaře dětem o živočiších žijících v za-
hradním jezírku a u nedalekého rybníka ukáže dětem další vodní živočichy.

Zahrada má obrovský potenciál využití. Realizujeme na ní s dětmi činnosti 
pěstitelské, environmentální, smyslové, altán využíváme i k výtvarným, pra-
covním, čtenářským a dalším činnostem. Děti jsou na zahradě rády a i když si 
mohou vybrat, zda budeme na nové přírodní zahradě nebo na zahradě s kla-
sickými herními prvky, zpravidla volí pobyt a činnosti na přírodní zahradě. Tě-
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šíme se, jak budeme naši přírodní zahradu s dětmi a jejich rodiči dále rozvíjet 
a užívat si ji.

Propojení projektů

Od ledna 2014 je jedním z dalších projektů naší mateřské školy vzdělávací 
projekt Malý zahradník, který realizujeme na základě smlouvy mezi MŠ Mar-
šovice a firmou AGRO CS a. s. Česká Skalice, jež je hlavním garantem projektu. 
Na jednotlivých projektech se dále podílejí také partnerské firmy, například 
SEMO a. s. a Plastia s. r. o. Projekt Malý zahradník je určen mateřským ško-
lám zaměřeným na přírodu, na ekologickou a environmentální výchovu. Cí-
lem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které 
v přírodě probíhají, rozvíjet v dětech zodpovědnost, samostatnost a radost 
z vlastního objevování a zkoumání. Na činnosti s dětmi v rámci Malého za-
hradníka poskytuje zmíněná firma veškerý materiál zdarma (například ze-
minu, semínka, cibulky, keříky, truhlíky, květináče, dětské konvičky apod.), 
pakliže domluvené činnosti s dětmi skutečně realizujeme a také je v rámci 
MŠ prezentujeme. Firma nabízí témata projektů typu – U babky kořenářky, 
Koloběh v přírodě, Ovocná zavařenina, Živý vánoční stromeček, Slunečnice, 
Zeleninová zahrádka, Kytička pro maminku, Bramboračka, Podzimní krása ci-
bulovin a další. Je na každé zapojené školce, která témata si zvolí a jakým 
způsobem je s dětmi zpracují. V naší školce jsme s dětmi dosud realizovali 
téma Rostliny dýchají pro nás, Kytička pro maminku a v současné době do-
bíhá téma Slunečnice. Projekt Malý zahradník se výborně doplňuje a prolíná 
s projektem Přírodní zahrada.
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Přírodní zahradu bychom měli udržovat a současně rozvíjet o další přírodní 
prvky. V současné době jsme s dětmi naplánovali další témata malého zahrad-
níka a mimo jiné jsme požádali manažerku projektu MZ paní Petru Vikovou 
o keře maliníku, rybízu, beztrnného ostružiníku a angreštu v rámci tématu 
Ovocná zavařenina. Keře si s dětmi a za pomoci rodičů zasadíme na přírodní 
zahradě a v letním období si z plodů keřů vyrobíme s dětmi ovocnou zavaře-
ninu. Možná si také upečeme ovocný koláč, připravíme ovocné poháry apod. 
Hlavní záměr však je, že v rámci projektu MZ budeme rozvíjet přírodní za-
hradu a v rámci přírodní zahrady budeme realizovat témata Malého zahrad-
níka.

Uvedené propojení projektu je jen malý příklad, plánů na rozvoj obou pro-
jektů máme hodně a jsme rádi, že si přírodní zahradu i Malého zahradníka 
můžeme s dětmi užívat.

Autor: Miroslava Strakatá, MŠ Maršovice
Název zahrady: Přírodní zahrada MŠ Maršovice
Místo, obec: Maršovice
Web: —
E-mail: ms-marsovice@seznam.cz

zahrada inspirace – ouběnice
Jsme pár matematiků, který si v roce 2007 řekl, že život ve velkoměstě sice 
poskytuje jisté výhody, ale je příliš rušný. Rozhodli jsme se tedy koupit po-
zemek na venkově a to buď s domem, nebo i bez něj a dům si postavit. 
Vše záleželo na splnění našich představ: dostatečně velký a kouzelný poze-

mailto:ms-marsovice%40seznam.cz?subject=ms-marsovice%40seznam.cz
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mek o velikosti několika málo hektarů s hezkým okolím, případný dům do-
statečně daleko od vedlejších sousedů, abychom si nemuseli koukat do oken 
– žádné sloupy vysokého napětí, sousední továrny a podobně, vzdálenost 
od Prahy do cca 50 km, rozumná cena.

Po obhlídce několika vytipovaných míst jsme narazili na ten správný inzerát 
a okamžitě začali jednat. Podle popisu a ceny totiž nebylo moc šancí, že by-
chom byli první. Nemovitosti se v tom čase prodávaly dobře, do začátku ne-
movitostní krize zbýval rok. Štěstí ale bylo na naší straně. Vůbec nám nevadilo, 
že makléř říkal domu zbořeniště, protože jsme vše kupovali ne kvůli domu, 
ale kvůli pozemkům. Součástí nabídky byla louka, pole, les, dvě povrchové 
studny, jezírko, dva domy a hlavně nádherné místo s ještě hezčím výhledem 
(protože vše je umístěno na kopci).

K našemu štěstí jsme navíc zjistili, že o Ouběnicích u Bystřice je napsáno ně-
kolik knih o historii tohoto místa a tak poměrně přesně víme, co jsme vlastně 
koupili. Jak říkáme, koupili jsme si statek i s historií.

něco málo z historie:
Zhruba kolem roku 1795 nejstarší syn místního hospodáře, který hospodář-
ství zdědil, dovolil svým dvěma mladším bratrům zřídit si vlastní hospodářství 
(což nebylo v té době úplně běžné) a k tomuto účelu jim ponechal část hospo-
dářství. Naše část pozemků byla ohraničena švestkami (místním zvykem bylo 
ohraničovat pozemky ovocnými stromy). Nejstarší část domu byla postavena 
kolem roku 1795. Tato část domu se vyznačuje tím, že je převážně kamenná 
a má klenby. Na pozemcích kolem domu se pak hospodařilo. V roce 1938 byl 
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dům rozšířen o další část, tentokrát převážně z cihel, protože majitel měl sou-
časně i nedalekou cihelnu a rozšířený dům pak věnoval věnem dceři. Její man-
žel pak do své smrti na pozemcích hospodařil. Vesnice se stala více známá za 
okupace a to z toho důvodu, že ve vesnici byl zadržen lékař, který ošetřoval 
partyzány, kteří provedli atentát na Heydricha. Toto bylo záminkou k postří-
lení místních mužů nacisty. Vesnice se měla stát druhými Ležáky, nicméně se 
tak naštěstí nestalo.

Před námi vlastnila dům pouze jedna rodina, která jej dědila od roku 1795 až 
do roku 2007, kdy jsme vše koupili my. Ještě v roce 1997 se zde hospodařilo 
klasicky – kráva, kůň, slepice… Později již dům sloužil pouze jako víkendová 
chata a poslední 3 roky před koupí pak zcela chátral.

Původně jsme byli rozhodnutí dům zbourat a postavit nový, nicméně časem 
se nám duch místa zalíbil natolik, že by nám bylo líto dům zbourat a rozhodli 
jsme se sice pro složitější, ale pro nás přesto přijatelnější rekonstrukci. Nutno 
dodat, že období socialismu nebylo zrovna obdobím, které si práce předků 
zrovna vážilo – do domu samotného i jeho interiéru bylo učiněno hodně  ne-
vkusných zásahů. Příkladem může být zbourání kachlové pece, nevkusné roz-
šíření štítových oken nebo přemíra betonu uvnitř domu.

Toto vše jsme se pokusili napravit. Rekonstrukce byla vedena většinou své-
pomocí a to v přírodním duchu a ve snaze obnovit původního ducha místa. 

Zvolili jsme proto dřevěné podlahy (mimochodem ze dřeva minimálně tak 
starého jako původní část domu, trám původně sloužil ve vilce na Vyšehradě), 
omítky jsou hliněné, zateplení konopné a venkovní omítky čistě vápenné. 
Nová střecha je rákosová (sice tady nejspíše původně taková nebyla, nicméně 
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rozhodli jsme se pro ni z mnoha dobrých důvodů). Aktuálně krásně podtrhuje 
přírodní charakter místa. Pro vytápění jsme pak zvolili raketovou pec s aku-
mulační částí, postavenou rovněž svépomocí.

Nejenom dům byl necitelně poznamenán. Původní majitelé udělali z domu 
i celého pozemku jednu velkou skládku. Bývalý kozí chlívek byl do metru a půl 
zaplněn plastovými lahvemi, rozbitým sklem a podobným odpadem. V části 
zahrady bylo zakopáno snad půl traktoru, baterie a další součástky aut a po 
celém pozemku byly všude v zemi samé plastové lahve, rozbité sklo a jiný 
odpad. Vše se nám povedlo nemalým úsilím vyčistit, i když i v současné době 
nás občas překvapí sem tam nějaký ten kelímek od jogurtu.

Nikdy dříve jsme se zahradničením neměli mnoho společného. Věděli 
jsme ale, že nechceme konzumovat produkty konvenčního zemědělství, 
které nezná nic jiného než nejrůznější chemické postřiky, hnojiva, pří-
davné látky. Na vlastní kůži jsme totiž poznali, co tato chemie v zelenině 
a ovoci způsobuje. A tomu jsme se chtěli vyhnout. Již předem bylo tedy 
jasné, že naše zahrada bude bez chemie. Vše pouze na přírodním prin-
cipu. Možná ne tak, jak to dělali naši předci, ale rozhodně bez chemie. 
Společně jsme absolvovali roční kurz permakultury v brněnském Rozmarýnku. 
Na kurzu jsme se dozvěděli a částečně si v praxi vyzkoušeli některé z principů 
permakultury. Po absolvování tohoto kurzu jsme obdrželi certifikát permakul-
turní designer. Myšlenky permakultury nás natolik oslovily, že bylo jasné, že 
naši zahradu vybudujeme na principech permakultury. Dalším impulzem byla 
pro nás návštěva zahrady Seppa Holzera. Pravdou ale je, že permakutura pro 
nás v zásadě nová není. Začali jsme ji praktikovat již u přestavby domu. Zákla-
dem bylo využít to, co máme, staré věci dle možnosti nevyhazovat, ale znovu 
použít. Samozřejmě se to netýkalo nalezených plastových kelímků, ale odho-
zené drenážní hadice nalezené v lese jsme použili k odvětrávání podlahy v 
domě. Naším heslem bylo: „S přírodou nesoupeřit, ale spolupracovat. Inspi-
rovat se jí“. To je také důvodem, proč jsme se naší zahradu rozhodli pojmeno-
vat Inspirace.

Z výše uvedeného se možná bude zdát jako paradox, že jako první krok v bu-
dování zahrady jsme objednali bagr a vytvořili 4 velké terasy a obnovili jedno 
přírodní jezírko. Jejich účel je zadržet na pozemku vodu. Tím jsme sice čás-
tečně zničili vrchní vrstvu půdy, ta ale ve zdejším kraji není příliš úrodná. Je to-
tiž převážně těžká jílovitá. Museli jsme se naučit půdu zúrodňovat a vytvářet 
ji kompostováním a mulčováním.

Počátky byly těžké, protože jsme neznali okolí a materiálu na kompostování 
bylo málo. Snažili jsme se využít alespoň vhodné rostliny k obohacení půdy 
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o využitelné živiny. Postupně jsme se rovněž seznámili se sousedy, kteří se 
rádi zbaví posekané trávy a spadaného listí. Neustále hledáme další zdroje. 
Snažíme se dohodnout s obcí, aby každoroční podzimní listí vozila místo 
na skládku k nám na pozemek. Našli jsme dobré duše v Krišnově dvoře, kde 
pěstují bio produkty a dovolí nám zužitkovat jejich starou slámu. A taky jsme 
našli další dobré duše, které se rády zbaví koňského hnoje za odvoz. Díky nim 
se naše zahrada mění rychleji.

Ze začátku budila naše zahrada velkou pozornost, ovšem spíše v negativním 
slova smyslu. Hromady válejícího se listí a slámy, neposekaná tráva – to není 

obvyklá představa upravené zahrádky. Někdy jsme si připadali jako ve filmu 
„Rajská zahrada“, kde se dvojice snaží obhospodařovat svoji zahradu v pří-
rodním duchu a vedle soused pěstuje svůj anglický trávník a stříhané okrasné 
keře. O to mileji jsme byli překvapeni, když nás jeden ze sousedů časem oslo-
vil, zda bychom se nepodívali na jeho vyvýšený záhon, zda je založený dobře. 
Několik let se nedůvěřivě díval na naši zahradu, než se rozhodl to taky zkusit. 
A náš dlouholetý brigádník, který má sám blízko k zemědělství a ze začátku 
nám téměř u každé práce předhazoval, že „takto se to tedy nedělá a z toho 
nic vyrůst nemůže“, po letech přiznal, že je výsledkem přes počáteční skepsi 
hodně nadšený. Potěšilo nás, že zahrada neinspirovala pouze nás.

Nevyhýbaly se nám ani neúspěchy. První terasu jsme věnovali bylinkám – 
trval kám. Použili jsme původní zeminu, bylinky nasadili tak nešťastně, že jsme 
je pak další rok museli hledat a rozsazovat, protože neměly mezi sebou do-
statečnou vzdálenost. Při sázení keřů a stromů jsme již poučeni dřívějším ne-
zdarem vytvořili nejdříve osadní plán, který počítal s dostatečným prostorem 
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pro každou rostlinku. V dalších letech jsme pak přidávali další keře a stromy, 
vytvořili vyvýšené záhony již s použitím nového kompostu. Ty ostatně pořád 
rozšiřujeme, co materiál dovolí. V roce 2014 jsme tak dospěli k bodu, kdy další 
nové záhony můžeme vytvářet pouze rozšířením ohrazené části zahrady. Sou-
časně bude nutné obnovit části starších záhonů. V plánu je rovněž kompletní 
přebudování první terasy – představu o podobě již máme. U bylin se snažíme 
zaměřit hlavně na využitelné trvalky, jako například merlík. Z keřů a stromů 
na staré odrůdy, i když není to nutně pravidlem. Například se nám povedlo po 
dlouhém úsilí sehnat hrušeň Krvavku, která je na naší zahradě z nostalgických 
důvodů. Měl ji na zahradě děda a pamatuji si ji jako dítě. Pěstujeme dále řadu 
mišpulí, zimolezů, angreštů. Nasadili jsme i jedlé kaštany.

V mezičase se nám narodil syn, který se seznamuje se zahradou již od svých 
prvních krůčků. Jelikož má velmi rád všechny druhy bobulí, posílili jsme na za-
hradě hlavně borůvky a zimolezy. V necelých třech letech již zná tolik různých 
rostlin, jako žádné jiné městské dítě. Po pár bolestných zkušenostech s kopři-
vou nebo s pryšcem se učí, čeho se může a čeho nemůže dotýkat. Je pro nás 
důležité mít na zahradě nejenom jedlé rostliny a nenuceně vzdělávat syna 
v tom, co na zahradě nebo jinde v přírodě může a co nemůže. Zatím nám 
k naší radosti rád se vším pomáhá.

Je hezké sledovat přeměnu původní kopřivové louky v rozkvetlou a bohatě 
plodící zahradu, zvlášť když na budování máme vyčleněné vlastně pouze ví-
kendy. Zvyšující se pestrost divoce rostoucích rostlin, množství nejrůznějšího 
hmyzu a zvířat stěhujících se na naši zahradu. Dřívější téměř jednopruhová 
kopřivová louka je již dávnou minulostí. 
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Na zahradě se snažíme i experimentovat – v roce 2014 jsme například ukon-
čili dvouletý bramborový pokus s bezpracným pěstováním v různých podmín-
kách. Zjistili jsme, že zahrada si často sama řekne, co kde nasadit a co pone-
chat jen tak. Úspěchem bylo i červencové založení nových záhonů, ze kterých 
jsme ke konci srpna již sklízeli dýně. Pro další rok máme připravené chmelové 
dobrodružství. Je pouze škoda, že pokrok, kterého se nám daří dosahovat 
na zahradě, nedosahujeme v rekonstrukci domu. Ta postupuje značně poma-
leji, než byl plán. Na druhé straně je ale zasazení stromu důležitější než nová 
podlaha – na první plody stromů si obvykle musíme pár let počkat, kdežto 
po nové podlaze se dá chodit na druhý den.

Naše úsilí přineslo v roce 2012 ovoce a naše zahrada obdržela certifikát „Pří-
rodní zahrada“ jako první ve Středočeském kraji a v roce 2013 pak „Ukázková 
přírodní zahrada“. V létě 2014 jsme se stali poradci Občanského sdružení Pří-
rodní zahrada. Můžeme se tak setkávat s podobně „postiženými“ lidmi, na-
vštěvovat a dokonce certifikovat další přírodní zahrady. 

V létě v roce 2014 jsme poprvé již jako „Ukázková přírodní zahrada“ pořádali 
v rámci Víkendu otevřených zahrad náš Den otevřených zahrad. Měli jsme to 
štěstí, že jsme byli těsně před zahájením pozváni jako hosté do Českého roz-
hlasu dvojky do pořadu Václava Žmolíka. Výsledkem bylo, že v den otevřených 
zahrad nás navštívilo 60 návštěvníků a tak jsme tím způsobili trochu rozruch 
ve vesnici – na naši poklidnou vesnici to byly davy. Celkově nás v roce 2014 
navštívilo 80 návštěvníků. Jako poradci jsme pak v roce 2014 stihli certifikovat 
3 nádherné zahrady a navštívit bezpočet dalších. Články o naší zahradě byly 
uveřejněny ve dvou celostátních časopisech věnujících se tematice zahradni-
čení.

Do budoucna máme s naším statkem velké plány. Snad nás bude provázet 
dosavadní nadšení a příroda nám bude nadále pomáhat a inspirovat nás. 
A máme neskromné přání – inspirovat i ostatní k lásce k přírodě. Více na 
www.inspirovanoprirodou.cz.

Autor: Helena Lazosová, Miloš Gallovič
Název zahrady: UPZ Zahrada Inspirace, Ouběnice
Místo, obec: Ouběnice, Bystřice
Web: www. inspirovanoprirodou.cz
E-mail: mgallovic@seznam.cz

http://www.%20inspirovanoprirodou.cz
mailto:mgallovic%40seznam.cz?subject=mgallovic%40seznam.cz
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KraJ VySoČina

Milí majitelé a fandové přírodních zahrad,

přiznávám, že nejsem majitelkou přírodní zahrady a nevím, zda v budoucnu 
budu. Na druhou stranu – žiji se svou rodinou na venkově a zahrada plná zele-
niny a květin je můj druhý domov. I přesto, že motorová sekačka je můj věrný 
pomocník a zahradu mi zdobí i rostliny nemající původ v našich zeměpisných 
šířkách, mám pro „čisté“ přírodní zahrady velké pochopení a obdivuji jejich 
majitele z disciplíny a odolávání všudypřítomné nabídce cizokrajných rostlin, 
chemických postřiků či minerálních hnojiv. 

V té souvislosti mě napadá, že obě skupiny vlastníků zahrad mají vlastně 
jeden společný cíl. Rádi by měli svou zahradu krásnou, možná i dokonalou. 
Ve výsledku je stejně důležité, co na zahradě roste, jako to, pro koho to roste 
a komu to dělá radost.

Přeji vám mnoho radosti z vašich zahrad.

Ing. Jana Fialová 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
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S fenoménem přírodních zahrad 
jsem se poprvé setkal před něko-
lika lety u našich jižních sousedů 
na odborné konferenci pořádané 
v Krems an Donau. Působil jsem 
tehdy jako radní Kraje Vysočina 
pro oblast životního prostředí, 
ale přiznám se, že nad pozvánkou 
od přátel z dolnorakouské zemské 
vlády jsem byl tehdy v rozpacích, 
zda se zúčastnit. Bude to mít pro 
Vysočinu nějaký přínos, nepůjde 
o zbytečně ztracený den? Naštěstí 
jsem se nakonec rozhodl kladně 
a spolu se dvěma kolegyněmi 
z odboru životního prostředí jsme 
po ránu vyrazili do Kremsu.

A rozhodně jsme nelitovali. Nejen 
proto, že jsme měli možnost se-
známit se s panem Wolfgangem 
Sobotkou, zástupcem hejtmana 
spolkové země Dolní Rakousko, který je velkým propagátorem přírodních za-
hrad, ale především kvůli získaným poznatkům. Ty byly jednak v teoretické 
rovině, hlavně jsme ale měli možnost navštívit živé přírodní zahrady. Pro mě 
osobně byla nejzajímavější prohlídka zahrad dvou mateřských škol, kde si děti 
hrají v přírodním prostředí, na zahradě chovají králíky a v jedné měli dokonce 
i malý úl. Od útlého mládí tak získávají pozitivní vztah k životnímu okolí, berou 
přírodu jako běžnou součást života.

Po návratu jsme začali přemýšlet, jak podpořit budování přírodních zahrad 
na Vysočině a v Česku vůbec. Zjistili jsme, že i u nás už existují neziskové or-
ganizace, které se této oblasti věnují, vše je ale v začátcích, chybí informace 
i peníze. První krok proto byl v oblasti osvěty, kde jsme navázali spolupráci 
s Centrem vzdělávání Chaloupky a Ekologickým institutem Veronica. Podíleli 
jsme se na organizaci konference o přírodních zahradách určené zástupcům 
neziskových organizací, škol a dalším zájemcům. Konference se mj. účastnili 
zkušení odborníci z Dolního Rakouska. Následoval krok druhý, vytvoření gran-
tového programu Fondu Vysočiny. Ten umožnil od roku 2011 přípravu nových 
projektů včetně jejich realizace. A vysočinské zahrady se začaly měnit na pří-
rodní…
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Od té doby jsme ušli řadu dalších kroků, přírodní zahrady už nejsou nezná-
mým pojmem. Díky desítkám nadšenců jich přibývá, jednu jsme společně se 
žáky vybudovali také u naší základní školy v Okříškách. Mnohé zahrady už pro-
šly procesem certifikace a slouží jako inspirace novým zájemcům. Postupně 
zde vzniká hnutí, stejně jako tomu bylo před lety v Rakousku, na nějž navazují 
další ekologické aktivity.

Jsem rád, že jsem k tomu mohl malým dílem přispět, a přeji všem tvůrcům 
přírodních zahrad hodně úspěchů při jejich budování a hlavně radosti nad 
rozkvetlým dílem.

Zdeněk Ryšavý 
starosta městyse Okříšky 

Jedna organizace, pět přírodních zahrad
Chaloupky o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání je krajským koordinátorem hnutí přírodních 
zahrad pro Kraj Vysočina. Stálo u počátku rozvíjení a ší-
ření myšlenky přírodního zahradničení podle rakous-
kého vzoru. Bylo tedy jen logické, že všechny zahrady, 
které se nachází u jednotlivých pracovišť organizace, 
jsou plně přírodní. Jedná se o zahrady u kmenového střediska Chaloupky 
u Kněžic, u pracoviště v Zašovicích, na středisku Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, 
na pracovišti v Horní Krupé a nejnověji na pracovišti Baliny u Velkého Meziříčí.

Všechny zahrady mají něco společného – vznikly díky podpoře Evropské unie 
v rámci přeshraničních česko-rakouských projektů podpořených z programu 
Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 – 2013 a z roz-
počtu ČR. A téměř všem vtiskla poslední podobu kolegyně ing. Vlasta Hábová. 
Myšlenka a k tomu i peníze jsou samozřejmě na počátku to nejdůležitější, 
ale pokud by chyběla chuť do realizace, využití a následné údržby, byly by to 
počiny nesmyslné. To se ale stát nemůže. Chaloupky jsou největším posky-
tovatelem environmentálních programů pro děti i dospělé v Kraji Vysočina 
a jedním z nejstarších a největších v České republice. Kořeny sahají do roku 
1991.
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chaloupecká ukázková přírodní zahrada, pracoviště Kněžice 
Novodobá historie této zahrady sahá k počátkům činnosti ekocentra Cha-
loupky, tedy do roku 1991. Prošla několika velkými změnami, které s sebou 
nesou lidé, kteří zahradu tvoří, pečují o ni a využívají ji. U zrodu stála osobnost 
paní Květoslavy Burešové, zakladatelky střediska Chaloupky. 

Zahrada obklopuje ze tří stran bývalou hájenku, ve které ekocentrum sídlí. 
Skládá se ze zahrady okrasné, ovocného sadu, květnaté louky, pěstební za-
hrady, nedílnou součástí je i farma. Vzhled zahrady byl vždy přizpůsoben tak, 
aby v něm mohly probíhat ekologické programy, ale nikdy neztratila svůj pů-
vab a láká k příjemnému posezení.

Při vstupu návštěvníka uvítá okrasná část, kde rostou především květiny, 
které využívaly už naše babičky. Část je rozdělena na záhon trvalek, divočinu, 
kde najdete spíše kapraďorosty a lesní rostliny, na ukázkový záhon pro polní 
plodiny (obilí, mák, len…). Střed okrasné zahrady tvoří jezírko a kamenitá 
skalka s teplomilnými druhy rostlin, v rohu zahrady je vrbová chýše s lavičkou. 
V prostoru okrasné zahrady jsou umístěny i záhony s více jak 20 druhy bylinek 
v nízkých vyvýšených záhonech.

Nezbytnou součástí zahrady je prostor pro pěstování ovoce a zeleniny. Kromě 
velkého skleníku pro skupinu 15 žáků, jde o 5 vyvýšených záhonů s jahodami, 
mrkví, kedlubnou, ředkvičkami, špenátem a salátem. Na kompostu rostou 
dýně. Součástí je i zahradní altán s chlebovou pecí. Za plotem u lesa je velký 
kamenný amfiteátr využívaný jako přírodní učebna. V zahradě jsou pone-
chána torza starých stromů jako hmyzí útulky, ptačí krmítka, která využíváme 
v zimě ke sledování ptáků.
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Květnatou louku dvakrát ročně kosíme a náhodně zde doséváme květnaté 
druhy z širokého okolí. Ve starém třešňovém a švestkovém sadu slouží pro vý-
uku prosklený demonstrační včelí úl.

Celou třetinu zahrady zabírá farma, kde chováme ovce, kozu, králíky a nejrůz-
nější drůbež (kachny, slepice, perličky, husy a pávy). Všechny kurníky a chlívy 
mají zelené střechy. Na vyvýšeném přechodu mezi sadem a farmou je umís-
těna meteorologická budka, srážkoměr a stožár. 

V zahradě kromě pracovníků pracují také děti, které na Chaloupky přijedou 
na týdenní výukový program. Bylinky a zeleninu využívá naše kuchyně, v za-
hradě lovíme hmyz, učíme tu, měříme počasí a staráme se o zvířata. 

Autor:  Chaloupky o. p. s. 
Název zahrady: Chaloupecká Ukázková přírodní zahrada, pracoviště Kně-
žice
Místo, obec: Kněžice, Okříšky
Web: www.chaloupky.cz
E-mail: knezice@chaloupky.cz

Farma zašovice
Asi 2 km od Chaloupek je obec Zašovice, kde vzniklo další pracoviště Cha-
loupek, tzv. Farma Zašovice. Návštěvníkům zde maximálně přibližujeme život 
na statku, včetně zpracování některých surovin, zejména mléka a vlny. Nedíl-
nou součástí je i zahrada s ovocným sadem, kde kromě altánu byla vybudo-
vána zeleninová zahrada ve vyvýšených záhonech, bylinkové záhonky. Udržet 
zahrádku na farmě není jen tak. Stačí nedovřít branku a malé stádo oveček 
si dojde na bylinky a zeleninu jak do cukrárny.  Zahrada sice zatím nemá pla-
ketu Přírodní zahrada, ale jako přírodní je koncipována i spravována.

Autor:  Chaloupky o. p. s.
Název zahrady: Farma Zašovice
Místo, obec: Zašovice
Web: www.chaloupky.cz
E-mail: knezice@chaloupky.cz

Přírodní zahrada pracoviště ostrůvek ve Velkém Meziříčí
Pracoviště Ostrůvek vzniklo na konci roku 2002 a od té doby sídlí nedaleko 
historického centra města v Jelínkově vile, kde až do konce druhé světové 
války bydlel majitel továrny na zpracování kůží a také starosta města Antonín 
Jelínek. Na dům navazuje velká zahrada otevírající se k jihozápadu. I po více 
než půl století si tento prostor zachoval své prvorepublikové kouzlo. Původní 
zahradní prvky se mimoděk objevovaly i při rekonstrukci zahrady. Po válce byl 

http://www.chaloupky.cz
mailto:knezice%40chaloupky.cz?subject=knezice%40chaloupky.cz
http://www.chaloupky.cz
mailto:knezice%40chaloupky.cz?subject=knezice%40chaloupky.cz
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majetek zabaven původnímu majiteli, od té doby vila i zahrada sloužily potře-
bám mateřské školy. Z této doby pochází výsadby živého plotu z tújí, výsadba 
smrků a kůlna na nářadí. V tomto stavu ji začaly využívat i Chaloupky ke své 
činnosti. Tato podoba a vybavení zahrady potřebám Chaloupek nevyhovo-
valy a bylo nutné je přizpůsobit. V roce 2003 v rámci jednoletého projektu 
od Nadace Partnerství proběhlo za účasti Chaloupek, Mateřského centra a ro-
dičů komunitní plánování, na jehož základě zahradník Čestmír Holuša vytvo-
řil návrh zahradních úprav a přírodní učebny. V roce 2014 byla ale existence 
zahrady i celého střediska Ostrůvek ohrožena, neboť byl pozemek – bývalá 
zahrada mateřské školy, veden v územním plánu jako občanská vybavenost. 
O pozemek se začaly zajímat obchodní řetězce a mělo dojít k demolici ob-
jektu. Případ vyvolal velkou vlnu zájmu a nevole u místních obyvatel a uživa-
telů prostoru. Na základě petice k demolici nakonec nedošlo. Zahradu se po-
dařilo zachránit a do nového územního plánu byla zanesena změna a od této 
chvíle je zahrada vedena jako plocha veřejné zeleně.

Velké úpravy zahrady probíhaly v letech 2006 - 2008. Na zahradě vzniklo je-
zírko napájené dešťovou vodou, která je ze střechy budovy vedena suchým 

potokem, bylinkový záhon, prolézačky, jezevčí nora, bylo také přesunuto pís-
koviště a vysazeny ovocné stromy a březový hájek v zadní části zahrady. V roce 
2007 byla dokončena rekonstrukce rukodělné učebny, jejíž plochá střecha je 
osázena zelení. Následně byla dokončena hmatová stezka a zakoupen stan 
ve tvaru indiánského vigvamu s ohništěm uprostřed, který slouží jako ven-
kovní učebna.
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Další zahradní prvky byly budovány v průběhu následujících let svépomocí, 
z prostředků veřejné chaloupecké sbírky, příspěvků města Velké Meziříčí nebo 
v rámci menších projektů jako například budování kameniště v místě bývalé 
fontánky (projekt Posaďte se u nás, 2010). Ostrůvecká přírodní zahrada byla 
certifikována na podzim roku 2012.

V roce 2013 byla v zahradě výrazněji rozlišena upravená a často obhospo-
dařovaná část blíž domu, v druhé vzdálenější polovině je pak zahrada pří-
rodnější a divočejší. Proběhla úprava zeleninového záhonu, bylo zmenšeno 
pískoviště a tím vznikl prostor pro nový trvalkový záhon a byl rozšířen bylin-
kový záhon. Při výuce jsou velmi využívány prvky jako je jezírko, napáječka 
pro hmyz, kompost, kopřiviště, kameniště, hmyzí hotely, proutí nebo mrtvé 
dřevo. Průběžně přibývají další zajímavé prvky, jako je například vyvýšený zá-
hon vyrobený ze staré švédské bedny nebo třeba vertikální truhlíky na jahody.

Zahrada je v současné době využívána především v rámci činnosti pracoviště 
Ostrůvek při výukových programech pro mateřské a základní školy z kraje Vy-
sočina, dále mateřským centrem sídlícím v prvním patře budovy Ostrůvku 
a také při akcích pro veřejnost. 

Autor: Chaloupky o. p. s.
Název zahrady: Přírodní zahrada pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí
Místo, obec: Ostrůvek, Velké Meziříčí
Web: www.chaloupky.cz
E-mail: ostruvek@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz
mailto:ostruvek%40chaloupky.cz?subject=ostruvek%40chaloupky.cz
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areál pro zahradní terapii v balinách
Areál pro zahradní terapii v Balinách je nejnovějším pracovištěm Chaloupek 
a sídlí na okraji obce Baliny v bývalém Vidlákově statku, jež patřil rodině Vi-
dláků od roku 1820. Statek byl v roce 1948 vyvlastněn a plně využíván míst-
ním JZD a následně opuštěn ve velmi neutěšeném stavu.

Chaloupky otevřely nové pracoviště v srpnu 2014. Díky česko-rakouskému 
projektu Zahradní terapie, byla zrekonstruována první část bývalého statku 
a založena ojedinělá zážitková zahrada pro děti, dospělé, seniory a osoby se 
specifickými potřebami. Zahrada zapojuje všechny smysly, slouží k odpočinku, 
hře i zahradničení, je bezbariérová a umožňuje pohyb lidem s různým typem 
zdravotního postižení. Účelem je začlenit znevýhodněné skupiny do společ-
nosti a podporovat je v aktivním životě. Souběžně s rekonstrukcí budovy 
započalo plánování zahrady. Autorkou návrhu je opět ing. Vlasta Hábová. 
Protože se jedná o zahradu pro klienty se speciálními potřebami zaměřenou 
na zahradní terapii, byl návrh konzultován také s mnoha dalšími odborníky 
ze sociální, zdravotnické a terapeutické oblasti.

Obec Baliny se nachází v přírodním parku Balinské údolí, jež je charakteris-
tické svým členitým terénem, vytváří mnoho malebných zákoutí s přirozeně 
meandrujícím tokem říčky Balinky a je cenné hlavně z krajinářského hlediska. 
Rozmanitost prostředí se odráží v druhové bohatosti fauny, zejména ptáků. 
Můžeme se tu setkat s druhy vázanými na řeku, louku i lesní společenstvo. 
Areál zahrady se svým pojetím snaží splynout s okolní krajinou.

Zahrada o rozloze 4 500 m2 přímo navazuje na budovu zemědělského statku. 
Bývala ještě donedávna pastvinou pro dobytek. Řeka Balinka tvoří část hranice 
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pozemku. Při plánování zahrady bylo nejpodstatnější to, co chceme klientům 
a uživatelům zahrady ukázat a zprostředkovat, teprve poté se hledaly způsoby, 
jak toho docílit pomocí vhodných technických řešení. Zahrada je především 
zážitková, ale samozřejmě má nezanedbatelný vzdělávací rozměr. Stanoviště 
zahrady ukazují ve zmenšeném měřítku krajinné prvky a přírodní zákonitosti. 
To vše se děje zážitkem zprostředkovaným přímou zkušeností, díky bezbari-
érovému přístupu má možnost využívat zahradu téměř každý. Programy jsou 
připravovány na míru klientům.

Prohlídku zahrady začínáme v přední části přímo před hlavní budovou. Z par-
koviště, jež je odděleno od zahrady vysazeným živým plotem, přecházíme 
přímo do zahrady na vodní hřiště. Jde o oválný prostor s vodními pumpami – 
sochami rošťáků a ještěra, které vyrobil nevidomý výtvarník František Koplík 
ze sdružení Slepíši z Tasova. Děti si mohou hrát s vodním prvkem, díky sys-
tému korýtek a stavidel sledovat a modelovat vodní tok. Voda z hřiště odtéká 
korytem suchého potoka do rákosiny s malým jezírkem, přes něj vede dře-
věná lávka, která navazuje na bezbariérový systém cestiček po celé zahradě, 
speciálně povrchově upravených pro bezbolestivý pohyb osob na vozíku.

Vodní hřiště je navíc lemováno dvěma vyvýšenými záhony. První z nich před-
stavuje typickou ukázku suché kamenité stráně. Je orientovaný k jihu a celý 
den osluněný a vytváří ideální podmínky pro suchomilná společenstva. Na-
jdeme zde například jitrocel, tařice nebo hvozdíky. Druhý záhon nazýváme 
hmatový. Je osázen sortimentem aromatických a také texturně zajímavých 
rostlin. Nejen nevidomí mohou poznávat bylinky poslepu. U každé rostliny 
najdeme popisky v Braillově písmu. 



93

Nesmíme zapomenout prozkoumat motýlí záhon lemující průčelí statku. 
Je osázen rozmanitými suchomilnými trvalkami a je mulčovaný štěrkem. Ne-
vyžaduje téměř žádnou údržbu a láká mnoho druhů hmyzu.

Cesta z vodního hřiště nás vede kolem hmyzího hotelu k rákosině, kde je 
možné v malém jezírku lovit a studovat vodní bezobratlé živočichy. Nedaleko 
rákosiny, ve stínu starého javoru a lípy si mohou děti hrát na zemním hřišti. 
Jednoduché přírodní materiály jako písek a kameny dávají prostor pro dět-
ské hry plné fantazie. Pro vozíčkáře jsou připraveny tzv. vyvýšené pískovničky. 
Často je návštěvníky využíváno ohniště, například k vaření čaje z přírodnin. 
Zemní hřiště je z jedné strany lemováno výsadbou jedlých keřů (rybízy, dřín, 
zimolezy, muchovník).

K posezení a odpočinku láká vrbový altán v dolní části zahrady. Jedná se o ži-
vou vrbovou stavbu ve tvaru kopule a je inspirovaný relaxační a multismys-
lovou místností, tzv. snoezelenem, který se v terapeutické praxi používá k re-
laxaci, zklidnění, ke stimulaci smyslů, ke snížení poruch chování, pozornosti, 
nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity apod.

Velkým lákadlem, především pro děti, je lesní hřiště v nejvzdálenějším cípu 
zahrady. Ve stínu mohutných velikánů vytvořila společnost Strašné dítě (En-
fant terrible) přírodní hřiště, které zahrnuje vyhlídku s ukázkou kořenového 
systému smrku, velkou provazovou síť a směrovník s ukázkou různých druhů 
dřev. Na lesní hřiště navazuje broukoviště s torzem starého stromu, bednami 
na chov zlatohlávků a střevlíků a ukázkou požerků ve dřevě (chodbičky dřevo-
kazného hmyzu ve dřevě).

Střední část zahrady mezi vodním a lesním hřištěm je samovýsevem založená 
květnatá louka. V rámci programu zahradní terapie s žáky Praktické základní 
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školy byly vysázeny staré odrůdy ovocných stromů. Klienti jsou tedy přímo 
zapojování do tvorby zahrady.  Děti zde kromě výsadby stromů osazovaly tr-
valkové záhony a vyvýšené záhony na nádvoří statku. Sazenice bylinek a rost-
lin s jedlými květy si samy ve škole předpěstovaly, pečovaly o ně a za pomocí 
pracovnic Ostrůvku a učitelů zde vysadily. 

Areál pro zahradní terapii v Balinách vnáší do pohledu na zahrady nový, so-
ciální rozměr. Nabízí návštěvníkům nejen mnohá poučení a zážitky z kontaktu 
s přírodou, ale také klidná zákoutí k odpočinku a příjemnému trávení volného 
času.

Autor:  Chaloupky o. p. s.
Název zahrady: Areál pro zahradní terapii v Balinách
Místo, obec: Baliny
Web: www.chaloupky.cz
E-mail: ostruvek@chaloupky.cz

Přírodní zahrada u pracoviště v horní Krupé
Pracoviště Horní Krupá se nachází v okrese Havlíčkův Brod v budově bývalé 
venkovské školy - Komunitního centra Krupská škola. Jádrem pracoviště je 
učebna Krupské školy a nově zrekonstruovaná Galerie stodola, kde se nachází 
též řemeslná Dědova dílna. Nová zahrada vznikla doslova na zelené louce. 
Z mírně svažité květnaté louky byla postupně ukrajována místa na bylinkové 

http://www.chaloupky.cz
mailto:ostruvek%40chaloupky.cz?subject=ostruvek%40chaloupky.cz
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a zeleninové záhony, na jezírko, kompost a zejména pak na velkolepě pojatou 
venkovní učebnu s malým skladem. Při stavbě učebny došlo k terénním úpra-
vám, které daly vzniknout suché stráni a prostoru na ohniště s trvalkovým 
záhonem v zádech. Učebna má samozřejmě zelenou střechu.

Autorkou záhonů je majitelka Ukázkové přírodní zahrady paní Iva Peterková. 
Bylinkový záhon má formu motýlího kopečku, zeleninové záhony napodobují 
koncept tzv. klíčové dírky a je zde i jeden vyvýšený záhon. Jezírko je napájeno 
dešťovou vodou ze střechy. Okolo plotu byly dosázeny jedlé bobulové keře. 
Byla připravena a vybudována četná místa pro úkryt živočichů, včetně had-
níku. V plánu je mimo jiné vybudování velkého jílového jezírka.

I krupská zahrada je využívána zejména pro výchovu a vzdělávání dětí, 
ale i pro vzdělávání dospělých a při akcích pro veřejnost. Certifikována na pří-
rodní zahradu byla na podzim 2014.

Autor:  Chaloupky o. p. s.
Název zahrady: Přírodní zahrada u pracoviště v Horní Krupé
Místo, obec: Horní Krupá
Web: www.chaloupky.cz
E-mail: krupa@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz
mailto:www.chaloupky.cz?subject=www.chaloupky.cz
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Příběh přírodní zahrady – „Království paní Přírody“ 
při Mateřské škole Jaroměřice nad rokytnou
Příběhy o královstvích jsou většinou příběhy pohádkové. Království paní Pří-
rody se však v Jaroměřicích nad Rokytnou stalo skutečností. Jak už to tak 
bývá, i zde pomohla náhoda a možná i ruka Štěstěny.

Zahrada zdejší Mateřské školy má krásnou rozlehlou školní zahradu, a to přímo 
v bezprostřední blízkosti budovy MŠ. Dlouhé roky sousedila se zahradou zá-
kladní školy. Vzájemně byly odděleny drátěným plotem a školní zahrada již 
nebyla delší čas využívána. Proto byla mateřské škole nabídnuta a poté vlast-
nicky převedena.

A právě tato zahrada se pro mě stala hned po mém nástupu do funkce ředi-
telky MŠ velkou výzvou v rámci celkové vize rozvoje MŠ.

Pro inspiraci jsem nemusela chodit daleko. Stalo se jí nádherné dílo místního 
pana zahradníka Vladislava Vejtasy v nedaleké vesnici Dědice, kde jsem v té 
době bydlela. Hned při tvorbě prvního rozpočtu jsem zřizovatele, Město Ja-
roměřice nad Rokytnou, požádala o dotaci na obnovu školní zahrady. Ta byla 
mateřské škole, po objasnění mého záměru, schválena v plné výši. Štěstí nám 
přálo dál a téhož roku, 2013, byl vypsán grant Fondu Vysočiny na podporu 
výstavby přírodních zahrad. Znamenalo to šanci získat další finance, a tak 
jsem se do projektu bez váhání pustila. V tento moment byl pan Vejtasa 
jako zahradník povolán, aby navrhl vzájemné  propojení a obohacení obou 
zahrad o nové přírodní prvky. Pan zahradník, ovlivněn několika dřívějšími 
výlety po Přírodních zahradách v Rakousku a obohacen čerstvými poznatky 
a inspiracemi z absolvovaných „přírodních“ seminářů u nás, vytvořil zajímavý, 
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z mého pohledu dokonalý, návrh. Ten jsme pak společně ještě malinko „dola-
dili“ o pár nápadů vycházejících z krásných vzpomínek na naše dětská léta, na 
období her venku, v přírodě. Spojením naší píle a přesvědčení pro dobrou věc 
tak vznikl skvělý projekt na vybudování přírodní zahrady při naší MŠ. K naší 
velké radosti nám dotace Fondu Vysočiny byla schválena a my jsme se mohli 
s chutí pustit do samotné realizace J.

Proměna naší zahrady
V této části našeho příběhu nelze začít jinak než slovy: Takto naše zahrada 
vypadala dříve a takto vypadá dnes J.
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Realizace budování přírodní zahrady byla započata v červenci 2013 a dokon-
čena v červnu 2014. V tak krátké době dokázal pan Vejtasa se svým týmem 
vyčarovat pro děti naší školky krásné přírodní království, království Paní pří-
rody, což je i samotný název pro naši nově vybudovanou přírodní zahradu. 
A že je to název výstižný, se přesvědčí každý, kdo na tuto zahradu vstoupí J.

Na rozsáhlém mírně svažitém, jižně orientovaném pozemku s původními 
dřevinami a sečenou travnatou plochou začaly postupně vznikat plánované 
herní a poznávací koutky. Pan Vejtasa se svým dvoučlenným týmem trávil na 
zahradě za každého počasí nespočet hodin a proměna se stávala čím dál víc 
znatelnější. Velkými pomocníky mu při tom byly samy děti, které pomáhaly 
při každé příležitosti – osazovat bylinkovou zahrádku, vysazovat kompasové 
stromy, sázet keře živého plotu i zdobit zahradu svými malbami.

Každý z vybudovaných poznávacích či herních koutků má název některé z po-
hádkových postaviček (bylinková zahrádka babky kořenářky, Rákosníčkův 
vrbový domeček, nektarová čerpací stanice motýla Emanuela a Makové pa-
nenky, broukoviště brouka Pytlíka, kompostér žížaly Jůlinky…), a tak se tu děti 
mohou cítit opravdu jako v pohádce – veselé, šťastné, spokojené. A kdo by si 
myslel, že zahradníci v zimě odpočívají, tak ten se mýlí J. „Náš“ pan zahrad-
ník trávil zimní čas v keramické dílně, kde pro naše přírodní království vyráběl 
tyto krásné „popisky“:

Součástí postupné realizace herních a poznávacích koutků byly i cílené pro-
cházky našim kouskem přírody, kdy se pan Vejtasa ujal role průvodce a pro 
děti srozumitelným výkladem je seznamoval se vším, co nám paní příroda 
nabízí k pozorování, k ohmatání, k očichání, k poslouchání i k ochutnání.
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Vítejte v našem „Království paní Přírody“

Naše přírodní zahrada byla slavnostně otevřena v červnu 2014, kdy ji za účasti 
dětí, rodičů i ostatních hostů byla zároveň udělena i certifikace Přírodní za-
hrada. Svojí velkou rozlohou nabízí naše zahrada dětem mateřské školy i ostat-
ním návštěvníkům několik herních a poznávacích koutků, přičemž každý z nich 
má pro přírodu svůj význam. Na naší zahradě najdete: bylinkovou spirálu – 
„Zahrádku babky kořenářky“, „Nektarovou čerpací stanici motýla Emanuela 
a Makové panenky“, broukoviště brouka Pytlíka, Rákosníčkův vrbový dome-
ček, záhon z keřů s jedlými plody – „zobací záhon“, hmyzí hotel Včelky samo-
tářky, divoký koutek, ještěrkoviště „Na výsluní u ještěrky“, kompostér žížaly 
Jůlinky, terénní vlnu (sáňkovací kopec) s květnatou loukou, živý plot z listna-
tých keřů, ovocný sad, kompasové stromy, kuchyňku „U pana Vařečky“, sudy 
s dešťovou vodou, dřevěné herní prvky a ptačí budky na stromech. To vše je 
dětem mateřské školy k dispozici na hraní, poznávání a pozorování přírody 
po celý rok, široké veřejnosti je zahrada zpřístupněna od května do října 
v předem stanovené dny.

Vybudováním přírodní zahrady naše plány nekončí. Při každé procházce tímto 
krásným kouskem přírody nás napadají další a další nápady, jak toto krásné 
prostředí ještě víc zpříjemnit a vylepšit. Jedním z hlavních našich cílů je získat 
plaketu „Ukázková přírodní zahrada“.

Naše zahrada je nyní velmi krásná a já věřím, že každodenní péčí a starostli-
vostí ze strany všech dětí i zaměstnanců MŠ a zároveň úctou a šetrností k ní 
ze strany Vás, kdo ji budete chtít navštívit, bude tato přírodní zahrada, která 
se stala skvostem naší MŠ, dál jen vzkvétat pro radost našich dětí, pro radost 
nás všech.

Autor: Jarmila Soukupová, Vladislav Vejtasa
Název zahrady: „Království paní Přírody“ při Mateřské škole Jaroměřice  
 nad Rokytnou
Místo, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Web: www.ms-jaromerice.cz
E-mail: reditelka@ms-jaromerice.cz

Vstupte s námi do zahrady u dvou sluncí 
Když se před pětadvaceti lety otevřely hranice do Rakouska, byli jsme u již-
ních sousedů častými hosty. Neměli jsme tam žádné příbuzné, ale brzy po-
znali mnoho sympatických lidí, s nimiž dosud udržujeme přátelské vztahy.

http://www.ms-jaromerice.cz
mailto:reditelka%40ms-jaromerice.cz?subject=reditelka%40ms-jaromerice.cz
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Patří k nim i celá plejáda rakouských zahradníků od pana Praskače, přes pana 
Starkla až k nejvíce z naší strany navštěvovanému Reinhardu Kittenbergerovi. 
Nejen u něho, ale i z jiných zahrad a zahrádek jsme brzy věděli, co je to „Na-
turgarten“ a znali i logo se sympatickým ježkem.

A pak už bylo jasno – uděláme si takovou přírodní zahradu i u nás v Morav-
ských Budějovicích. Nápomocen nám byl můj vzdálený příbuzný, na výsost 
proslulý zahradník Vladislav Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou, s nímž jsme 
projeli rovněž přemnoho dolnorakouských zahrad. Poučeni a šťastni, že mů-
žeme dosáhnout i na certifikaci, pustili jsme se do díla.

A výsledkem je naše Přírodní zahrada U dvou sluncí, jak jsme ji poeticky na-
zvali. Najdeme v ní nejen staré odrůdy keřů a stromů (kdouloň, oskeruši, 
mišpuli, muchovníky), ale i dnes tolik moderní jinan, schizandru, kustovnice, 
dříny, datlové víno či bahenní ibišky. Ano, naše zahrada – až na nějaké to zo-
bání – není příliš užitková, zato je to pastva pro oči. Což kdybyste viděli, jak 
za pět let vyrostl v mohutný strom liliovník tulipánokvětý nebo jak se daří 
čolkům v našich jezírkách či skutečnost, že od časného jara až do zámrzu stále 
na zahradě něco kvete. A když to paní příroda svými teplotami umožní, jako 
letos před Vánocemi, je v plném květu i okrasná japonská třešeň či čemeřice.

Na naší zahradě máme i jehličnany, kde hnízdí množství ptáků, s nimiž 
se v zimě radujeme u širokoúhlého krmítka. Je to taková naše oknotelka. 
Jen žáby do našich jezírek nepřišly, a ty, co jsme tam nastěhovali, se vždy ně-
kam zatoulaly. Zato máme postaráno o motýly, neboť je celé léto lákáme na 
neodolatelný nektar z komulí, které máme pro ně připraveny v několika bar-
vách. A protože pán domu má motýly ve veliké lásce, láká je i na jiné dobroty, 
než jsou letní šeříky…
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Velkou radostí pro majitele zahrady bylo nedávné pořízení terasy. Ta se po 
vynesení teplomilných rostlin ze sklepa – od granátového jablka, přes fíkovník 
a aku ovocnou – stává rovněž rájem květů a odpočinku a zahrada skýtá zase 
jiný úhel pohledu. A pak bych mohl ještě jmenovat různé druhy hortenzií, 
ibišků, krásný leknín, stulík, modrásku, lupiny, a pro mlsné jazýčky ostružiny 
a maliny, a také rajčata, hlavně ta žlutá a černá. Ano, úplně černá – a vý-
borná! Darovaná samotným profesorem Valíčkem z Martínkova, odborníkem 
na východoasijskou květenu. A to jsem zapomněl na bylinkovou spirálu s čet-
nými kořeníčky do polévky i salátů a všude se rozmnožující divizny a pupalky, 
na které nesmí nikdo sáhnout, ať si usmyslí vyrůst kdekoliv. Zkrátka a dobře 
– je na co se i na poměrně malém prostoru dívat a co obdivovat. Třeba takový 
sedmdesát let starý podražec, obrovitá liána obepínající kovový, rovněž se-
dmdesát let starý altán!

Již dvakrát se naše zahrada zúčastnila akce Víkend otevřených zahrad a zvláště 
loni jsme byli potěšeni řadou návštěvníků z blízka i z dáli. Snažíme se jim vždy 
nabídnout něco neobvyklého – jako je například šťáva z růží nebo rakytníkový 
likér. A s sebou si odnesli hlízy jetelíčků, které máme vysázeny v truhlíkách.

Naše zahrada, v níž se snažíme spolupracovat s přírodou, tak jak to ostatně 
nařizují propozice, nám celoročně přináší radost a potěchu duše i těla. Znovu 
bych zdůraznil velkou pomoc pana zahradníka Vejtasy, který mimo jiné pro-
vedl i označení jednotlivých druhů rostlin, keřů i stromů, jakož i cenné rady, 
kterých se nám dostalo od odborných pracovnic z Chaloupek – paní Machá-
tové a paní Kotoučkové. Bez nich by naše zahrada nebyla takovou, jakou jsme 
si ji vysnili a posléze realizovali ve skutečnost.

Autor: Pavel Kryštof Novák
Název zahrady: Přírodní zahrada U dvou sluncí
Místo, obec: Moravské Budějovice
Web: —
E-mail: pknkubinek@centrum.cz

Jak jsme přesadili tavolník
Jsme dvoutřídní venkovská mateřská škola na Vysočině s poměrně pěknou 
zahradou. Byli jsme mezi prvními, kdo na zahradě umístil nové průlezky, 
houpačky, kladinky, které odpovídaly novým normám. Všechno bylo pěkné, 
rodičům se to líbilo. Ale je to to pravé pro děti? Nepotřebují něco jiného? 
Je dobré jim všechno již hotové servírovat přímo pod nos a určovat jak a kdy 

mailto:pknkubinek%40centrum.c?subject=pknkubinek%40centrum.c
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na toto zařízení lézt? Nad těmito otázkami jsem se často zamýšlela. Nešlo by 
to jinak a trochu jednodušeji?

Sama mám na dobu docházky do mateřské školy zážitek starý již 50 roků – 
prolézáme nějakým křovím, je to dobrodružné, kouzelné, napínavé – později 
jsem zjistila, že jsme prolézali a schovávali se v koutě školní zahrady, kde rostlo 
maliní. A také si pamatuji naše hry na „smeťáku“ – tam se dalo najít pokladů 
(otlučené smaltované hrnky, střípky skla a keramiky), to fantazie pracovala na 
plné obrátky a také stavění bunkrů z roští, …

Potom se mi do rukou dostalo několik fotografií ze zájezdu do Rakouska 
po přírodních zahradách. A na jedné z nich na policích jen tak sestavených 
z prken stály staré smaltované hrnce u jednoduchého pískoviště –  TO JE ONO 
– tak jsme si nejraději hráli a i moje vnoučata si tak nejraději hrají u praba-
bičky ve stodole. Byla jsem nadšená.

Teď ještě získat na svoji stranu kolegyně, starostu a hlavně rodiče našich dětí.

Začala jsem se o školní přírodní zahrady více zajímat, prostudovala jsem různé 
materiály, začala spolupracovat s Chaloupkami, navštívila jsem řadu přírod-
ních zahrad na Vysočině, Brněnsku a Znojemsku.

Vstříc vyšel i Kraj Vysočina s grantovým programem – Environmentální osvěta 
– Přírodní zahrada 2012, ve kterém jsme uspěli s žádostí o dataci a tak jsme 
se na jaře 2012 pustili do práce.

První akcí bylo stržení drnu v části zahrady, kde měla vzniknout BABIČČINA 
ZAHRÁDKA. Pomoc jsem získala v místním zemědělském družstvu, které nám 
zdarma poskytlo techniku se dvěma šikovnými chlapy. V místě budované za-
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hrádky tou dobou krásně kvetl tavolník, ozdoba naší zahrady. Teď překážel 
v cestě novému nápadu, musí ustoupit. Je mi ho líto. „Nebojte se paní uči-
telko, to se nějak udělá, s tím si poradíme. Najděte místo, kam ho přesadíme!“ 
Nové místo pro tavolník jsem našla hned. A už tu byla velká díra a tavolník se 
stěhuje na nové místo. Uchytil se i v květu a každé jaro nás těší opět záplavou 
sněhobílých květů. To mě dostalo a dodalo odvahu oslovit i další lidi o pomoc. 

Pomohl tatínek s bagrem, jeden dědeček přijel několikrát s frézou plnou 
kamení, protože těch bylo na vytvoření bylinkové spirály potřeba opravdu 
hodně, rodiče stavěli úkryty z proutí, spirálu z kamenů, vozili štěpku, vysadili 
strom, starosta zhotovil ohraničení vyvýšených záhonků, … A bylo toho ještě 
víc. Práce to byla radostná.

Nyní si již dva roky užíváme volnosti v přírodní zahradě, děti tu jsou v kon-
taktu s různými přírodními materiály – s hlínou, vodou, pískem, kamínky, kla-
cíky prkénky. Mohou s nimi experimentovat, manipulovat, pozorovat. Také 
většina rodičů pochopila, že je dětem v takového zahradě dobře, že nevadí, 
když se umažou. Jsou tu šťastné.

V naší školní přírodní zahradě máme BABIČČINU ZAHRÁDKU s vyvýšenými zá-
honky, bylinkovou spirálu, kompost, nádobu na dešťovou vodu, ovocné keře 
a stromy a také zahradní nářadí na práci v zahrádce. Radost nám dělá také 
trvalkový záhon a záhon s jarními cibulovinami. 

Další částí je CENTRUM AKTIVIT S PŘÍRODNÍMI PRVKY – jsou to dvě velké 
vyvýšeniny se skluzavkou, lany, nerovným terénem. Využíváme je i v zimě 
na sáňkování a bobování. Součástí této části zahrady je vrbové teepee. Chvíli 
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trvalo, než si v něm děti začaly hrát. To pak pomohly staré smaltované hrnce 
a poličky s prkének postavené jen tak. Potom už bylo i ve vrbové stavbě živo.

S úspěchem jsme tu pořádali Zahradní slavnost, na které nám byl předán cer-
tifikát Přírodní zahrada. Další vydařenou akcí bylo Dýňování, to jsme ochut-
návali „dýňomňamky“ uvařené z dýní, které vyrostly na kompostu a tvořili 
s rodiči podzimní dekorace z dýní.

Zahrada nebude nikdy hotová, stále se zde bude něco měnit, něco povyroste, 
něco uzraje, někdo se zde zabydlí. Čekáme, že to bude ježek, na kterého čeká 
v koutě naší zahrady divoký koutek.

Autor: Miluše Pospíšilová, MŠ Předín
Název zahrady: Přírodní zahrada MŠ Předín
Místo, obec: Předín
Web: www.mspredin.cz
E-mail: mspredin@seznam.cz

Je to už dávno, celý příběh se odehrává jako v mlze.
Jsem mladá, zamilovaná, muž mě vede za ruku a jde mi poprvé ukázat dům, 
ve kterém budeme žít společně s jeho babičkou. Dům byl  postaven v roce 
1942, patří k němu dvůr a zahrada. Zahrada, to byla dědova pýcha, děda 
rouboval stromy, sázel keře okrasné i užitkové, měl velké květinové záhony, 
z květin měl nejraději floxy, choval králíky, slepice, kachny, které se koupaly 
v potůčku protékajícím zahradou, sekl kosou, sušil seno, měl kompost, hnojil 
nanejvýš králičím hnojem a slepičincemi. V chladných sklepech v  domě vy-

http://www.mspredin.cz
mailto:mspredin%40seznam.cz?subject=mspredin%40seznam.cz
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drželo ovoce a zelenina až do jara. Když děda odešel do zahradnického nebe, 
zahrada začala žít vlastním životem. V den naší návštěvy bylo krásně, babička 
seděla na dřevěné lavičce pod kvetoucí jabloní a kolem ní pobíhaly slepice. 
Jinak byla zahrada celá přerostlá a přestárlá, nesečená tráva, neudržované 
stromy a keře, zarostlé záhony… A my? My jsme se nastěhovali a pokračovali 
v dědových stopách, zase jsme měli králíky a slepice a kachny a sekli jsme 
kosou a přehazovali kompost a prořezávali stromy a keře, pleli záhony s mrkví 
a petrželí a okopávali brambory, zahrada byla užitková se vším všudy. 

Potom přišla jiná doba, sedím v křesle a listuji zahradnickými časopisy, za-
hradní architektura, květinové záhony, vyvýšené záhony, bylinky, bylinková 
spirála, domky pro hmyz, okrasná užitková zahrada, tolik mě to zaujalo. Za-
hrada mě začala bavit, členitý, místy zamokřený terén nabízel nekonečné 
možnosti využití a já je do té doby neviděla. Ze zamokřených míst máme 
mokřad a jezírko, na neúrodných místech jsme zbudovali vyvýšené záhony, 
na mezičkách, kde byly jen díry od myší, rostou trvalky a bylinky.

Současnost
Sedáváme s mužem na lavičce pod dědovou jabloní, zahrada kvete a voní, je 
plná ptáků a motýlů a čmeláků a je plná i našich plánů do další sezony a dal-
šího zahradnického roku. 

Autor: Dana Kumžáková
Název zahrady: Přírodní zahrada Kumžákovi
Místo, obec: Rynárec
Web: —
E-mail: dana.kumzakova@pe.khsjih.cz

Jak jsme budovali přírodní zahradu ve Školičce Kamarád
Naše školička leží v srdci Českomoravské Vysočiny. Je obklopena nádhernou 
přírodou, která vybízí k toulkám po lesích, loukách, kolem rybníků i k pozoro-
vání prací na poli. Toto bohatství podnětů by bylo hřích nechat ladem, proto 
jsme se při realizaci našeho školního vzdělávacího programu nechali příro-
dou inspirovat. Enviromentální vzdělávání, tak přirozené pro člověka, v sobě 
snoubí nejen mnoho poznatků, informací a vědomostí, ale i prostor pro pro-
žívání v přírodě a její vnímání všemi smysly. V přírodě se člověk naučí mnoha 
dovednostem, ať už manuálním či fyzickým, zároveň společné prožitky vedou 
člověka k pospolitosti, ke komunikaci, týmové spolupráci a k utužení mezi-
generačních vztahů. Každý, ať dítě, školák či dospělý si v přírodě najde své. 
Dítě bude pozorovat mravence, školák může vybudovat z klacků nějaký úkryt, 

mailto:dana.kumzakova%40pe.khsjih.cz?subject=dana.kumzakova%40pe.khsjih.cz
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dospělák si do přírody zajde za odpočinkem anebo třeba na houby. Enviro-
mentální výchova a vzdělávání se tak týká každého člověka v různém věku. 
Avšak u dětí předškolních, kdy se formuje jejich osobnost, kdy si utváří po-
hledy na svět, kdy jejich senzibilita je nebývalých rozměrů, je zásadní. Když 
právě u tak malého dítěte postavíme dobré základy, pak nám vyroste člověk 
zodpovědný, aktivní v řešení problémů udržitelnosti života, citlivý ke všemu 
živému a ochotný ve spolupráci s ostatními něco měnit. Ne nadarmo se říká: 
“Ohýbej proutek, dokud je ještě mladý…“.

Školní vzdělávací program s názvem „Země – planeta tisíce ostrovů“ je pokra-
čováním předcházejícího programu „Země je kulatá a místa je tu dost“. Oba 
programy aktivně řeší problematiku environmentálního vzdělávání a jejich 
cílem jsou tři hlavní pilíře EVVO:
• Spoluzodpovědnost za stav přírody, místa, kde žiji.
• Utváření citlivého vztahu k přírodě a ekologicky příznivá hodnotová ori-

entace.
• Tvořivý přístup v péči o přírodu.

Začali jsme postupně, a to od roku 2008, důkladnou analýzou stávajícího 
stavu a hned na to začaly padat návrhy, čím podpoříme naše vzdělávací cíle. 
První vlaštovkou byly kontejnery na tříděný odpad, umístěné v každé umý-
várně dětí, na chodbách a v kuchyni. Pak jsme ve třídách založili zvířecí koutky. 
Řady dětí se tak rozrostly o leguána zeleného, želvu vodní a raka amerického. 
Všechno to byli „živočichové“ darovaní z domácích chovů lidí, kteří nám 
chtěli zvířátko darovat. Dnes se k těmto kamarádům přidala oblovka (obří 
šnek) a králík Ferda, vegetující na školní zahradě. Dalším krokem byly různé 
sběrové aktivity. Děti na podzim sbírají kaštany, z výtěžku pak podporujeme 
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ježka ušatého v jihlavské ZOO. Ve vestibulu se objevily nové barevné kon-
tejnery s podivnými jmény – víčkožrout, hliníkožrout a baterkožrout. Každý 
z těchto „žroutů“ je krmen tím, co se objevuje v jejich jménu a následně po-
užit pro recyklaci či jiný záměr. Víčka sbíráme na tvoření a i pro nemocné ka-
marády, hliník i baterie jsou odváženy odbornými firmami, a to např. baterky 
v rámci projektu Recyklohraní. Kromě toho jsme začali organizovat hodně ro-
dinných akcí, a tím jsme získali i rodiče pro naše aktivity. Oslavujeme světové 
přírodní svátky, jako je den zvířat, stromů a výživy na podzim, den vody, ptac-
tva, Země a Slunce na jaře a před prázdninami světový den moří a oceánů.

Bylo potřeba změnit přístupy, zažité stereotypy, doplnit si vzdělání. Naše uči-
telky začaly více jezdit na různé prožitkové semináře či programy o EVVO. Já, 
jako vedoucí učitelka, jsem měla možnost vyrazit v rámci vzdělávání peda-
gogů „toulavým autobusem“ do Jihomoravského kraje, kde díky SEV Lipka za-
čaly MŠ s budováním přírodních zahrad. Jaké bylo moje nadšení při zhlédnutí 
zahrad dvou mateřských škol, to si neumíte představit. Myšlenka přírodních 
zahrad, využitelných pro vzdělávání dětí, mě nadchla, a své nadšení jsem se 
snažila po návratu přenést na svoje kolegyně. S otázkou – co z toho můžeme 
využít v našich podmínkách – jsme byly brzy hotové, a na světě byl nápad 
vybudovat přírodní zahradu komunitně – tedy s našimi rodinkami. Od nápadu 
k realizaci nebylo daleko. Nejdříve výběr prvků, které by se na naši zahradu 
hodily a které jsme schopni s rodiči svépomocí realizovat, na schůzkách při 
zahájení školního roku rodičům představit záměr, nakreslit plánek a připravit 
prezentaci se všemi cíli a záměry a pak hurá – 7. 5. 2012 do toho! Prezentace 
na paravanu v sobě zahrnovala postupy, co a jak budeme dělat, seznam věcí, 
co budeme potřebovat, výzvu pro rodiče, čím mohou pomoci – materiálně, 
finančně či s vybudováním jednotlivých prvků. Seznamy s přihlášenými rodin-
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kami se zaplnily brzy, a nás překvapil velký zájem rodičů pomoci nám. To so-
botní odpoledne jsme vybudovali přírodní zahradu se šesti prvky – vrbovými 
tunely, domečkem v lísce, hmatovou stezkou, hmyzím hotelem, dešťovým 
potokem, s tůňkou a bylinkovou spirálou. Byli jsme nadšené z toho „hemžení“ 
lidí, ze vzájemné komunikace a týmové spolupráce, z pozitivní energie všech, 
zkrátka bylo to hodně inspirativní. Paní kuchařky pak připravily zdravé občer-
stvení a tečkou byl dort v podobě planety Země, protože naše přírodní za-
hrada byla vybudována v rámci projektového dne Den Země 2012. Na podzim 
byla zahrada certifikována SEV Chaloupky na Ukázkovou přírodní zahradu. 

Tím však naše plány neskončily. Protože spolupracujeme v rámci našeho 
městyse i se spolky, podařilo se nám od místních zahrádkářů získat pozemek 
sousedící s naší zahradou. Tu jsme přebudovali na dobrodružnou zahradu, 
kde děti mohou realizovat nejen spontánní aktivity, ale i tzv. terénní vzdělá-
vání. Mají zde k dispozici maringotku, týpí, mobilní i paletové záhony, xylofon, 
okno do krajiny i posezení U dvanácti měsíčků. Na společné aktivity a projekty 
se scházíme v domečku sovičky Jůly, který je zároveň přírodní učebnou. Tam 
i na zahradě se děti učí nejen společně trávit a prožívat čas, ale i spolupraco-
vat, starat se o zahradu, pěstovat zeleninu a ovoce, sledovat proměny přírody 
v ročních obdobích, ochutnávat vypěstované plody zahrady, zkrátka všemu, 
co v životě budou potřebovat. A my jako učitelky je přitom provázíme. Naše 
práce tak získala úplně jiný rozměr. Radujeme se ze všech maličkostí, užíváme 
si společný čas, relaxujeme a také sdílíme naše zkušenosti s ostatními peda-
gogy. Dnes zase k nám jezdívají učitelé „na zkušenou“ a my jim rády předá-
váme to, co jsme samy získaly. 
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Věříme, že školiček s přírodními zahradami a s pedagogy, kteří budou mít zá-
jem měnit svět v lepší, bude přibývat, a že svým příkladem získají další a další 
nástupce a pokračovatele. Tahle cesta totiž má smysl i hodnotu.

Autor: Monika Kovalská
Název zahrady: Ukázková přírodní zahrada Mateřské školy Kamarád,  
 Nové Veselí
Místo, obec: Nové Veselí
Web: www.ms.noveveseli.cz
E-mail: ms.nove.veseli@seznam.cz

cestou necestou k přírodní zahradě aneb návrat 
do školních let

Tou	cestou,	tím	směrem 
prý	bych	se	dávno	měl	dát…

Symbolicky s těmito slovy je spojená i cesta k přírodní zahradě Základní školy 
Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Právě tato skladba v podání 
žáků zněla několikrát z oken školy, když jsem na zahradě pracoval. Zpívali 
krásně a jistě netušili, že je dole pod okny poslouchá nějaký zahradník, jenž 
si tuto písničku velmi oblíbil a který se právě na jedné takové cestě nachází. 
Pokud vás mohu touto cestou provést, pokračujte a začtěte se do následují-
cích řádků…

Zahrada, do které se vydáme, vznikla z větší části na pozemku, který je ze dvou 
stran lemovaný cestami a třetí cesta jej protíná. Zahrada zde bývala již od po-
stavení školy v roce 1899. Ještě z dřívější doby je však kaple sv. Josefa, vysvě-

http://www.ms.noveveseli.cz
mailto:ms.nove.veseli%40seznam.cz?subject=ms.nove.veseli%40seznam.cz
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cená roku 1706, která do zahrady přímo zasahuje. Takže genius loci tohoto 
místa je vskutku bohatý. A právě na těchto místech jsem i já, coby malý žáček, 
chodil v rámci pěstitelských prací okopávat, plet a dovádět se spolužáky.

Od té doby však v řece Rokytné uplynulo mnoho vody, část zahrady zabrala 
přístavba nové tělocvičny a zbývající plocha byla po dokončení stavby pouze 
zatravněna.

Když mě požádal současný pan ředitel školy o spolupráci na projektu přírodní 
zahrady, byl jsem mile potěšen, že se mohu na stejné místo, kde jsem se učil 
jako žák, vrátit. Tentokrát však jako tvůrce. To byl první malý krůček na cestě 
k přírodní zahradě.

Inspirován již dřívějšími návštěvami přírodních zahrad v Rakousku, účastí 
na seminářích o přírodním zahradničení a vlastními zkušenostmi při realizaci 
podobných zahrad jsem vytvořil návrh. Po několika konzultacích s koordiná-
torkou projektu, paní Kuncovou, se tento návrh stal součástí žádosti o grant 
z kraje Vysočina. Žádost byla úspěšná a mohlo se začít.

S odkazem na jméno Otokara Březiny – básníka symbolismu, po kterém je 
naše škola pojmenována, byla realizace zahrady symbolicky a slavnostně za-
hájena založením malého kousku květnaté loučky. To se psalo září 2013.  

Ale to pravé vykročení na cestu proběhlo až v únoru 2014. To jsme s bratrán-
kem začali s pilou, sekyrkou a dláty vytvářet z akátových kmenů konstrukci 
hmyzího hotelu. Od hotelu už byl jen krůček k dalšímu přírodnímu prvku. 
Ač bylo do Velikonoc ještě daleko, my už řezali a stříhali vrbové pruty. Ovšem 
nikoliv na pomlázku, nebo jak se u nás říká „na žílu“, ale na vrbový domeček 
a na kompostér.
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Začátkem dubna se na cestu k nové přírodní zahradě připojili za hojné účasti 
i žáci. Vyplétali pruty v domečku, vytvářeli pokojíčky v hmyzím hotelu od těch 
skromných až po apartmány pro čmeláky. Při osazování stříšky hotelu sucho-
milnými rostlinami vytvářeli smějící se smajlíky, aby přistávající hmyz měl milé 
uvítání. Kolem hotelu připravili plochu na trvalkový štěrkový záhon, který si 
následně osázeli a zamulčovali štěrkem z místního kamenolomu.

Jako každá cesta není vždy jen krásná a rovná, tak i na naší cestě jsme nara-
zili. To když se připravoval záhon na volně rostoucí živý plot. Jiskry nám létaly 
od motyček a krumpáčů, když se pod pěkným travním drnem objevily v na-
vážce po stavbě tělocvičny kameny menší i větší, cihly, kousky betonu apod. 
Všechno zlé je ale vždy pro něco dobré. My jsme díky tomu tak získali první 
kameny na bylinkovou spirálu a na ještěrkoviště.

Do tohoto živého plotu si žáci nasázeli keře s jedlými plody. Muchovníky, 
mišpule, dříny, černý bez, morušovník, trnku, jostu, černý jeřáb – arónii, me-
ruzalky a několik kultivarů populárního zimolezu kamčatského, přezdívaného 
také kamčatská borůvka. Co nesklidí žáci, bude místnímu ptactvu sloužit jako 
bobulový bufet.

Pokud se vydáme pomyslnou cestou kolem živého plotu dále, dojdeme k hro-
madě kamení, ze které trčí různě velké kmeny a lezou po nich nějací přerostlí 
brouci. Ano, došli jsme k broukovišti, tedy k takovému útočišti pro broučky, 
kteří jsou životně vázáni na mrtvé dřevo. Nejlépe dubové, ale aby měli větší 
výběr, mají zde k dispozici i kmen vrbový, akátový, olšový, jabloňový i višňový. 
A přerostlí broučci jsou z dubu vyřezaní roháč obecný a nosorožík kapucínek. 
Oba chránění a oba vázáni na mrtvé dřevo.
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Společnost jim budou za slunných dnů dělat ještěrky, ale až pochopí, že ta hro-
mada kamení se nazývá ještěrkoviště a je to tedy pro ně. Možná i nějaký mo-
týl zde na vyhřátém kameni přistane k odpočinku po nektarovém občerstvení 
na motýlím záhonu, který na ještěrkoviště navazuje.

Nabídka nektarové čerpací stanice, jak se také někdy tyto záhony nazývají, 
je rovněž bohatá. Od vytrvalých rostlin krásnooček, hvězdnic, rozchodníku 
ussurijského, třapatkovek až po nejoblíbenější komuli Davidovu. Ta vydává 
jemnou vanilkovou vůni, kterou jsou motýli schopni zachytit i na dva kilo-
metry daleko. Proto zde bývá stále obsazeno a ne nadarmo se pyšní lidovým 
pojmenováním „motýlí keř“.

Tento obloukovitě tvarovaný záhon svým vzhledem inspiruje i vedlejší záho-
nek připomínající „rohlík“. Na tomto záhoně si budou děti pěstovat polní plo-
diny typické pro Vysočinu.

S organickými tvary záhonů kontrastuje přísně pravoúhlý vyvýšený záhon 
z dubových prken, který žáci „pokřtili“ 9. září 2014 zasetím ředkviček, ozi-
mého salátu a špenátu. Aby měli zeleninu dobře šťavnatou a mohli zalévat, 
je hned vedle dešťové vodní hospodářství napojené na svod ze střechy tělo-
cvičny.

Od vody na zalévání se dostáváme k vodě pozorovací. Tu zde tvoří pomyslný 
středobod zahrady - jezírko s pozorovacím molem a navazující bylinkovou spi-
rálou. Jezírko se dá nazvat také „nebeské“, protože díky vydatným dešťům 
bylo naplněno pouze nebeskou vodou z dešťového vodního hospodářství.



113

Pokud se již cítíme trochu unaveni, nabízí se romantické posezení na masiv-
ních dubových špalcích ve stínu vzrostlých lesních borovic v těsném soused-
ství kaple.

Kdo však ještě chvíli vydrží jít dále, uvidí místo, kde mnoho z této zahrady 
bude končit, aby něco nového začalo. Místo, kde končí odpad, aby mohl 
vzniknout poklad. Poklad pro přírodní zahradu z kompostéru, poklad v po-
době úrodného tmavého kompostu.

Naši cestu končíme tam, kde jsme začínali. Ve vrbovém domečku. Tam mů-
žeme posedět na širokých akátových špalcích a okénkem z proutí pozorovat 
hosty v hmyzím hotelu, motýly poletující od květu ke květu na trvalkovém 
štěrkovém záhonu, poslouchat cvrkot cvrčků a kobylek v květnaté louce vedle 
kaple nebo zpěv ptáků trylkujících ve větvích mystického jinanu dvoulaloč-
ného.

Zní vám to jako sen? Není to sen. Je to cíl naší cesty za přírodní zahradou.   
Cesty, kterou se mnou absolvovali šikovní žáci zdejší školy a jejich učitelé. 
Cesty, na jejímž konci bylo 29. září 2014 slavnostní otevření a udělení certifi-
kace Přírodní zahrada.

Autor: Vladislav Vejtasa
Název zahrady: Přírodní zahrada Základní školy Otokara Březiny 
 v Jaroměřicích nad Rokytnou
Místo, obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Web: www.zsob-jaromerice.cz
E-mail: zahradnictvivejtasa@seznam.cz

http://www.zsob-jaromerice.cz
mailto:zahradnictvivejtasa%40seznam.cz?subject=zahradnictvivejtasa%40seznam.cz


114

KniŽní tiPy Pro „Přírodní zahradníKy“

Příručka Moje přírodní zahrada
Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 232 celo-
barevných stran formátu A4 se spoustou fotografií a nákresů. 
Jsou v ní obsaženy jak základní principy a postupy pro úplné 
začátečníky, tak i méně známá fakta pro odbornou veřejnost. 
Jedná se o první komplexní „učebnici“ zakládání a údržby za-
hrady ve spolupráci s přírodou a v souladu s trvale udržitelným 
způsobem života na planetě. 

Obsahuje kapitoly Prvky přírodní zahrady, Živá půda, Má bylinková zahrada, 
Zelinářská zahrada, Ovoce v domácí zahradě, Květiny a trvalky, Zahrada na 
balkoně a terase, Střešní zahrady, Zahrada pro děti, Přírodní zahrada – louka 
a Přírodní zahrada – zvířata. Publikace byla přeložena z rakouského originálu, 
vydaného v rámci projektu Natur im Garten. Dále je zde kapitola Živé ploty, 
která je dílem slovenské autorky. 2. vydání nově obsahuje rejstřík českých, 
latinských a slovenských botanických názvů.

brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu 
Brožura 100 nejlepších tipů pro zahradu má 64 celobarevných 
stran formátu V2 (10 x 21 cm) se spoustou fotografií. Jsou v ní 
obsaženy zkušenosti a rady s přírodním zahradničením od na-
šich dolnorakouských kolegů. Brožura má jednoduchou formu 
a přehlednou strukturu. Je vhodná hlavně pro úplné začáteč-
níky v přírodním zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkuše-

nosti z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z výstavní plochy přírodních 
zahrad v Tullnu, které jsou určitě zajímavé i pro již zběhlé přírodní zahradníky. 

Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a zeleniny, pro prvky v přírodní zahradě 
i pro péči o ni včetně podpory zvířecích pomocníků v zahradě. Jsou zde také 
návody, jak si poradit se škůdci a chorobami v přírodní zahradě. Publikace 
byla přeložena z rakouského originálu, vydaného v rámci projektu Natur im 
Garten pod názvem „Die 100 besten Gartentipps“. 

Publikace je možno zakoupit u občanského sdružení Přírodní zahrada 
či u jeho partnerů v jiných regionech – viz kontakty na webových stránkách 

www.prirodnizahrada.eu.
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PoradenStVí a certiFiKace zahrad

certifikace přírodní zahrady
Pokud majitel zahrady projeví zájem o certifikaci, je si jist splněním podmí-
nek a podá přihlášku, přijedeme k Vám žádost o udělení zahradní plakety po-
soudit. V případě žádosti o plaketu Přírodní zahrada (malá plaketa) zahradu 
navštíví jeden poradce. Pokud je požadována certifikace Ukázkové přírodní 
zahrady (velká plaketa), musejí se z důvodu zachování objektivity zúčastnit 
dva členové poradenského týmu. Pokud zahrada splní předepsaná kritéria, 
proběhne její certifikace – předání plakety přírodní nebo ukázkové přírodní 
zahrady, předání tištěného certifikátu a publikace Moje přírodní zahrada.

Získání plakety „Ukázková přírodní zahrada“ není zcela automatické. Pokud 
nesplníte podmínky, poradce / konzultant Vám doporučí, jaké možnosti máte 
k přípravě zahrady pro získání plakety. V případě splnění kritérií přírodní za-
hrady a nesplnění podmínek pro ukázkovou zahradu, můžete prozatím získat 
plaketu „Přírodní zahrada“. Časem po úpravě své zahrady či až se budete cí-
tit na to, abyste svoji zahradu zpřístupnili veřejnosti a prováděli ji po své za-
hradě, můžete získat výměnou za plaketu „Přírodní zahrada“ plaketu „Ukáz-
ková přírodní zahrada“.

Kontakty
Poradenství, certifikace zahrad, přednášky a semináře na téma přírodního za-
hradničení v ČR pořádají tyto organizace:

Ústřední koordinátor hnutí a certifikace přírodních zahrad pro Čr

občanské sdružení Přírodní zahrada
Klášterská 76/II 
377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 723 961 515, 721 480 183 
e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.com
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Koordinátor a certifikace pro Jihomoravský kraj, 
Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj
ZO ČSOP Veronica, Dům ochránců přírody
Panská 9, 602 09 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
www.veronica.cz

certifikace školních zahrad pro Jihomoravský kraj, 
zlínský kraj, olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj
Lipka – školské zařízení
pro environmentální vzdělávání pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
tel.: 737 274 242
e-mail: dana.krivankova@lipka.cz
www.lipka.cz

Koordinátor a certifikace pro Kraj Vysočina,
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, olomoucký 
kraj, Středočeský kraj a Kraj Praha
Chaloupky o.p.s.
Široká 387, 588 32 Brtnice
tel.: 567 216 881, 731 440 922
e-mail: ekoporadna@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz
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občanské sdružení Přírodní zahrada
cíleně podporuje

Vznik sítě přírodních zahrad a ukázkových
přírodních zahrad

a
rozvoj zahradní turistiky v České republice

Pro dosažení těchto cílů
• Udržuje a doplňuje informační web přírodního zahradničení 

www.prirodnizahrada.eu
• Vydává brožurky a publikace na téma přírodního zahradničení
• Pořádá vzdělávací a informační akce s tématy přírodního 

zahradničení a zahradní turistiky
• Vytváří síť poradců, spolupracujících organizací a dobrovolníků pro 

šíření přírodního zahradničení
• Poskytuje poradenství pro přírodní zahrady
• Certifikuje přírodní zahrady a ukázkové přírodní zahrady 

– uděluje zahradní plakety
• Realizuje akce a aktivity k podpoře výměny zkušeností s přírodním 

zahradničením
• Pořádá exkurze po přírodních i jiných zajímavých zahradách
• Vydává propagační materiály a realizuje propagační akce a aktivity 

na obě témata
• Spolupracuje na vzniku webu www.zahradnituristika.cz

Pro další informace a navázání spolupráce nás kontaktujte: 
Občanské sdružení Přírodní zahrada

Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: prirodnizahrada@centrum.cz

Tel.: +420 721 480 183
Web: www.prirodnizahrada.com, www.prirodnizahrada.eu
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