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

PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Projekt byl podpořen v rámci grantového programu
Rozvoj venkova a krajiny Jihočeského kraje a městem Jindřichův Hradec

Mapa ukázkových přírodních zahrad
v jižních Čechách
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UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Můžete se inspirovat!
Zahrada je
• více než jen místo mezi domem a ulicí či pozemkem souseda,
• více než jen okrasa a užitek,
• více než místo odpočinku, prostor pro dětské hry.
Zahrada je bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi
smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči
a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb
i přání.

Proč právě PŘÍRODNÍ zahrada?
Neboť si klademe otázky - kolik a jakého hnojiva skutečně potřebují
zelenina, trávník nebo květiny? Protože známe postupy, se kterými
to jde i bez chemie a uvědomujeme si, že tak vypěstujeme zdravé ovoce a zeleninu. Podporujeme pestrost domácích druhů rostlin
a živočichů a vše udržujeme v rovnováze.

Ukázkové přírodní zahrady
A právě v ukázkových přírodních zahradách se můžete osobně přesvědčit, jak to funguje, a najít zde inspiraci i pro vlastní zahradu.
V jižních Čechách už je v současné době 25 ukázkových přírodních
zahrad. A tyto zahrady Vám chceme představit a pozvat vás do nich
na návštěvu.

Jsou to zahrady různých typů. Od veřejně přístupných ploch jako
např. v Bylinkové obci Mutišov, kde si můžete s pomocí informačních
cedulí udělat vlastní prohlídku i bez průvodce, přes školní zahrady,
produkční zahradnictví až k zahradám soukromým. U většiny zahrad
je vlastní prohlídka či komentovaná prohlídka možná pouze po domluvě předem, proto jsou zde uvedeny kompletní kontakty.
Informace a fotografie ke všem ukázkovým přírodním zahradám
najdete na www.prirodnizahrada.eu.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA
PRO PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Více jak patnáctiletá zkušenost v oblasti přírodních zahrad v Dolním
Rakousku je díky naší spolupráci s kolegy z Natur im Garten i dalšími
organizacemi v rámci různých projektů přenášena i k nám do České
republiky.
Naším cílem je přispět k ochraně životního prostředí, a to podporou přírodě blízkých zahrad a podporou přírodě blízké péče o rostliny. Vytvořením Sítě ukázkových přírodních zahrad chceme založit
a podpořit regionální a trvale udržitelný „zahradní“ turismus.
Nevíte jak na přírodní zahradničení? Můžete si u nás objednat poradenství především formou návštěvy přímo u vás na zahradě. Nebo
navštivte některou z našich vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů
či workshopů nebo si u nás zakupte odbornou literaturu. Nabízíme
také lektorskou činnost a zprostředkujeme odborného zahradního
architekta na přírodní zahrady.
Podrobnosti k jednotlivým kritériím přírodní zahrady, o tom, jak
získat ocenění — plaketu „Přírodní zahrada“ i o celém projektu
najdete na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu nebo na
www. prirodnizahrada.com.

www.prirodnizahrada.eu

1. Zelený ostrov

školní zahrada, České Budějovice

Českobudějovicko

V ovocném sadu z roku 1980 je v současné době mezi stromy podsadba z permakultury — keře rybízu, angreštu, bylinky, trvalky.
Okrasné části zahrady s keři vévodí jezírko s průzračnou vodou a posezením pod převislou vrbou. Zahrada nabízí i pohled na bylinkovou
spirálu, suchou zídku, výsadbu suchomilných i jiných trvalek, hmyzí
domek i smrkový lesík. Ve smíšených výsadbách pěstují děti pod vedením vyučujících zeleninu, bylinky i květiny. Škola vysadila tradiční
odrůdy ovocných dřevin — dřín, jeřáb, kdouloň, mišpuli, moruši, oskeruši, hloh, kdoulovec, rakytník, hlošinu i růži dužnoplodou.
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice;
tel.: 385 524 203; e-mail: nemecek@zsvltava.cz

2. Zahrada u Dobro-mysli

Českobudějovicko

výuková zahrada, České Budějovice
Zahrada je v tomto stylu obdělávána již 12 let, za tuto dobu se podařilo vytvořit malebnou oázu uprostřed sídliště. Prvky rozdílných biotopů se staly domovem mnoha živočichů (jezírko, kamenné stavby
— suché zídky, bylinková spirála, miniterásky, sluneční pasti...). V zahradě se pěstuje zelenina ve smíšených záhonech s bylinkami a jednoletkami, staré odrůdy jahod a divokých rajčat. Přijdou si zde na
své i děti. Z přírodních prvků mají k dispozici duté kmeny k prolézání,
vrbové týpí, smyslový chodníček, zvonkohru, pískoviště, houpačku...
Centrum Cassiopeia, Monika Pýchová, Jizerská 4,
370 01 České Budějovice; tel.: 385 520 951;
e-mail: pychova@cegv-cassiopeia.cz

3. Školní výuková naučná stezka
Zahrada se rozkládá ve školním areálu střední školy. Naučná stezka
provádí návštěvníky okrasným parkem, okolo rybníků, přes zelinářský a květinářský pozemek. Na stezce jsou rozmístěny informační
tabule, které seznamují návštěvníky se zástupci rostlinné a živočišné
říše v dané lokalitě. V zahradě se vyskytují vzrostlé dřeviny, pestrobarevné výsadby letniček, trvalek a zeleniny. Během vegetačního
období nabízí celé místo nepřebernou škálu barev a vůní.
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky;
Ing. Jana Vávrovská, Rudolfovská 92, 372 15 České Budějovice;
tel.: 387 924 118; e-mail: vavrovska@sosvaz.cz

Českobudějovicko

školní zahrada, České Budějovice

4. Příměstská zahrada na Dobré Vodě u Č.B.
soukromá zahrada, Dobrá Voda u Č. Budějovic

Českobudějovicko

Zahrada je rozdělena na dvě části, první část slouží především jako
relaxační a odpočinková zóna (jezírko, zahradní altán, dětský zahradní domeček…), druhá část je spíše produkční (ovocné stromy
a keře,  záhony, vyvýšený záhon…). V zahradě se nachází několik zón:
suchá osluněná, zamokřená, polostinná a stinná. Majitelé pěstují
nenáročné tradiční trvalky doplněné o oblíbené letničky, bylinky, zeleninu pro běžnou potřebu domácnosti a několik druhů ovoce. Snaží
se přilákat zpět zvířecí obyvatele, kteří tu před okolním stavebním
ruchem běžně žili.
Mgr. Zdenka Antalová, Požárníků 5, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.;
tel.: 721 160 242; e-mail: antalova@sosvaz.cz

5. Zahrada Anastazie

Českobudějovicko

soukromá zahrada, Rudolfov
Relativně mladá zahrada ve vilové zástavbě. Je zde skloubené estetické cítění majitelky a technický duch pána domu, ale je ponechán
také velký prostor pro tvorbu samotné přírody a jejích obyvatel. Majitelé o ní říkají: „Zahrada, která zpívá ranní chorály a šeptá večerní
verše. Zahrada, která nás překvapuje svými zákoutími. Jakoby nás
tam čekala mateřská náruč nebo rozpustilý skřítek. Za skupinou keřů
vidíme kousek duhy, spadlý na zem pro naši potěchu. Duhy, která se
nerozplývá, ale zůstává tiše s námi...“
Mgr. Irena Kovářová, Polní 692/9, 373 71 Rudolfov;
tel.: 731 508 814; e-mail: zahrada.rudolfov@gmail.com;
web: www.zahrada-anastazie.cz

6. Kouzelné bylinky

Projekt bylinkové zahrady vznikl v souvislosti s natáčením stejnojmenného TV seriálu. Nachází se zde 26 záhonů s léčivými rostlinami, každý z nich je tematicky zaměřen na konkrétní zdravotní potíž,
která je popsána na informačním panelu, stejně jako názvy jednotlivých rostlin. Prohlídku můžete absolvovat samostatně nebo s průvodcem. V zahradě se také nachází bylinková apotéka, kde je možné
zakoupit bylinkové čaje, tinktury, bylinné sirupy, vína a jiné produkty
z léčivých rostlin či bylinnou tématikou.
Zuzana Neumannová, Bylinková 269, Český Krumlov;
tel.: 725 470 330; e-mail: zuzana@kouzelnebylinky.cz,
info@kouzelnebylinky.cz; web: www.kouzelnebylinky.cz

Českokrumlovsko

bylinková zahrada, Český Krumlov

7. Statek KLOUBEK

zahrada u penzionu, Chabičovice

Českokrumlovsko

Zahrada je rozdělena na tři části. První částí je plocha před statkem,
který je z roku 1861, uzavřený, tzv. vierkantový typ. Okolo statku
je louka, kde část louky se pravidelně seká a další část je udržována jako horská louka. Naleznete tu také „vyschlé“ koryto pro odvod
vody ze střešního žlabu a pítko pro ptáky. Druhou částí je uzavřený,
zatravněný dvůr s jezírkem, s přírodním biotopem i s čističkou. Třetí
částí je bylinková zahrada „klášterního“ typu. Její vznik byl inspirován pohledem na vysoké, kamenné stěny stodoly.
Ing. Eugenie Kloubková, Chabičovice 2, 382 32 Mírkovice;
tel.: 602 349 500; e-mail: kontakt@kloubek.com,
eugeniekl@volny.cz; web: www.kloubek.com

8. Květinová zahrada Florianus

Jindřichohradecko

ukázková zahrada produkčního zahradnictví, Jindřichův Hradec
V areálu původní farské zahrady sídlí Trvalková školka Florianus.
Zahrada je terasovitá a její atmosféru podtrhují ohradní kamenné
zdi a zdi teras. Polovina zahrady je určena pro ukázkové květinové
výsadby. Prohlédnout si můžete trvalkové rabato nebo suchomilný
záhon. Průběžně vzniká suchá štěrková, stinná lesní, bylinková a zeleninová zahrada. V zahradě najdete staré osvědčené druhy, rostliny
atraktivní pro včely a motýly, nové odrůdy trvalek, ale i domácí botanické a nově introdukované druhy vytrvalých květin.
R. Hájek, M. Charvát, Pražská 1286/II, 377 01 J. Hradec;
tel.: 607 800 424; e-mail: florianus@email.cz;
web: www.florianus.cz

9. zaHRAda „Pod stromy“
zaHRAda „Pod stromy“ je školní zahradou a přírodní učebnou. Pomáhá Základní škole v Kunžaku kvalitněji vyučovat nejen přírodovědně zaměřené předměty, ale je také využívána v řadě dalších
předmětů a ve volnočasových aktivitách. Učebna má tyto části: pěstitelskou, výukovou (altán, sluneční hodiny, hrací výukové skládačky,
„broukoviště“, naučné panely, několik názorných biotopů...) a hrací
část (vrbový domeček, ohniště...).
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak, Dana Horázná,
náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak;
tel.: 384 399 155; e-mail: zs-kunz@centrum.cz;
web: www.zskunzak.cz

Jindřichohradecko

školní zahrada, Kunžak

10. Bylinková obec Mutišov

veřejné prostranství s bylinkovými záhony, Mutišov

Jindřichohradecko

Obyvatelé obce Mutišov se zapojili do zatraktivnění veřejného prostranství s využitím přírodního zahradničení. Upravené plochy mají
edukativní význam, jednotlivé celky jsou tematicky koncipovány, vše
propojuje zajímavě řešený informační systém — poutavé informační
tabule s vysvětlením tématu (např. bylinky pro kosmetiku, kuchyňské bylinky, kouzelnická zahrádka apod.). K rostlinám jsou umístěny
jmenovky. Část obecních prostor je vyhrazena pro malé děti. V obci
je možnost ubytování.
Jana Bochníčková, Mutišov 18, 378 81 Slavonice;
tel.: 736 776 211; e-mail: info@bochnickovi.cz;
web: www.mutisov.cz

11. Přírodní Zahrada Bochníčkovi

Jindřichohradecko

soukromá selská zahrada, Mutišov

Selská zahrada o rozloze téměř 0,5 ha. Majitelé pěstují velké množství ovoce, zeleniny a velkou pozornost věnují také bylinkám a trvalkám. Zahrada je členěna do několika částí. Předzahrádka a záhon
před vstupem do vrat, dvůr se sezením a spoustou truhlíkových květin, posezení pod vysokými stromy s výhledem na okrasný záhon
za dvorem a produkční část se zeleninou a bylinkami a louka a výběhy pro drůbež za domem. V sezoně je možné zakoupit přebytky
ze zahrady a bylinky. Majitelé poskytují rovněž ubytování v apartmánu.
Jana Bochníčková, Mutišov 18, 378 81 Slavonice;
tel.: 736 776 211; e-mail: info@bochnickovi.cz;
web: www.bochnickovi.cz

12. OVČÁRNA

Zahrada je v místě vytěžené pískovny a kopíruje profil tohoto místa. Uprostřed pozemku se nachází nízkoenergetický dům postavený
v 80. letech 20. století podle architektonického návrhu vypracovaného pro toto místo. Jižní část zahrady s původními stromy a skalnatými stráněmi slouží k rozšířenému bydlení a relaxaci. Na severozápad
za domem je užitková zahrada přecházející do volné krajiny. Zahrada
je v nadmořské výšce 620 m, je zde velmi chudá kyselá kamenitopísčitá půda a přesto zahrada přináší vše, co majitelé potřebují; jen je
přitom potřeba respektovat zdejší podmínky.
Marta Bartošová Vrbová, Ovčárna 43, 378 33 Nová Bystřice;
tel.: 606 953 959; e-mail: bavrb@seznam.cz

Jindřichohradecko

soukromá zahrada, Nová Bystřice

13. ATELIER ZaJ GEBR

soukromá zahrada u apartmánu, Plavsko

Jindřichohradecko

Komplex dvou menších soukromých zahrad, předzahrádek a dvora,
které jsou součástí bývalé drobné zemědělské usedlosti, situované
u rybníka. Jde o etablovanou přírodní zahradu s rustikálními prvky,
která nenásilnou formou navazuje na relativně neporušené vesnické prostředí a zvýrazňuje je. Původní druhy rostlin, stromů a keřů,
byliny a trvalky přispívají k druhové rozmanitosti živočichů, kterým
zahrada prostřednictvím živých plotů, kamenných zídek a dalších
úkrytů poskytuje útočiště. Estetické působení zahrady umocňují dekorace a předměty z přírodních materiálů a popínavé rostliny.
Zdena a Jiří Gebr, Plavsko 84, 378 02 Plavsko;
tel.: 737 585 490; e-mail: zj.gebr@seznam.cz

14. Kouzelná zahrada pro všechny generace

Jindřichohradecko

veřejná a školní herní zahrada, Plavsko

Na zahradě se nachází jezírko napájené dešťovou vodou, dva kopce
s tunely k prolézání a pro sáňkování, kmen stromu jako prolézačka
a pozorovatelna hmyzu, pumpa s vodní dráhou a výpustí do pískoviště a vrbového tunelu, ovocné i divoké stromy a jedlé keře a byliny, ohniště s možností opékání i pro návštěvníky, hmyzí hotel, ptačí
budky, suchý kopeček s rostlinami pro motýly. Jezírko s brouzdalištěm, lávkou a hlubší částí s vodními rostlinami je ukázkovým přírodním biotopem, kde můžete vidět např. potápníky a užovku. Zahrada
se v průběhu roku proměňuje, ale vždy je krásná a zajímavá.
Lucie Černická, O.s. Vespolek, Marie Šlechtová, MŠ Plavsko,
378 02 Plavsko; tel.: 732 483 158; e-mail: lucernicka@atlas.cz

15. Příbrazská přírodní zahrada

Na zahradě najdou místo pro odpočinek, zábavu, ale i trochu poučení všechny generace. Milovníci zahrad si mohou prohlédnout více
jak 2.700 rostlin – trvalek, bylin, stínomilných rostlin, ovocných keřů,
kvetoucích keřů. Děti si mohou hrát na dětském hřišti a v přírodních
herních prvcích, které jsou nenásilnou formou do zahrady zabudovány, stejně jako hřiště pro seniory a dospělé. Na infotabulích návštěvníci naleznou řadu zajímavých informací k přírodnímu zahradničení či k obyvatelům přírodních zahrad.
Markéta Blažková, Příbraz 23, 378 02 Stráž nad Nežárkou;
tel.: 724 132 556; e-mail: pribrazskyplavacek@centrum.cz;
web: www.zsplavsko.cz/plavacek

Jindřichohradecko

přírodní venkovská zahrada a hřiště u penzionu, Příbraz

16. Kolkovi, Višňová 35

soukromá venkovská zahrada, Višňová

Jindřichohradecko

Soukromá zahrada s prvky klasické venkovské zahrady. Zahrada má
tři části - předzahrádku (osázenou trvalkami, bylinkami a ovocným
stromem), dvůr (travnatá plocha, malý ovocný sad a trvalkové záhony) a záhumenní zahradu (živý nestříhaný plot ze směsi keřů, listnaté okrasné a ovocné stromy, zeleninové záhony, kompost, malý nově
založený ovocný sad vysokokmenných jabloní starých odrůd). Stavení s přilehlými budovami je postupně rekonstruováno do původního
stavu, avšak s novým využitím (sušárna bylinek apod.).
Jana a Petr Kolkovi, Višňová 35, 378 21 Kardašova Řečice;
Tel.: 777 787 939, 777 016 138; e-mail: jana@alterstudio.cz,
petr@alterstudio.cz; web: www.alterstudio.cz

17. KY.BY

Prachaticko

obecní květinová a bylinková produkční zahrada, Chlumany
Zahrada KY.BY vznikla na jaře roku 2011 na dvouarové ploše uprostřed Chluman. Nabízí čerstvé produkty — bylinky,
květiny, sezónní plody a prostor pro odpočinek a vzdělávání.
Naleznete zde prvky ekologické zahrady, květinové pole plné typických venkovských květin a bylinkové záhony, ze kterých Vám zahradnice rády nastříhají čerstvé bylinky dle Vašeho přání. Vybrat si můžete z dvaceti druhů bylinek a léčivek.
Obec Chlumany, Ivana Vlková, Chlumany 60, 384 22 Chlumany;
tel.: 388 329 343, 602 328 400; e-mail: obec@chlumany.cz;
web: www.chlumany.cz

18. U Vyšaty

Přírodní zahrada U Vyšaty je ukázkou tradiční venkovské zahrady.
Zahrada je živými ploty a dřevěnými plůtky rozdělena do několika
prostorů a nabízí odpočinek a relaxaci a v hospodářské části také
množství zeleniny a ovoce, které majitelé zpracovávají na domácí
džemy a šťávy. Nezbytnou součástí zahrady jsou i domácí zvířata.
Připravovanou galerii a stylové ubytování v rodném domě cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty, charakterizuje motto:
„U Vyšaty“ – tradice a zážitky s chutí i vůní venkova!
Ivana a Petr Vlkovi, 384 22 Chlumany 58; tel.: 720 233 455;
e-mail: info@uvysaty.cz; web: www.uvysaty.cz

Prachaticko

soukromá venkovská zahrada u rodného domu cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty, Chlumany

19. Duhová zahrada

školní zahrada při MŠ Holečkova 413, Strakonice

Strakonicko

V zahradě se nachází řada herních a výukových prvků z přírodnin
a různé biotopy, které využívají užiteční živočichové. Smyslový chodníček, vodní tůňky, bylinková spirála a kamenná zídka s trvalkami,
kompost a některé vrbové stavby, bobuloviny a jahodové terasy,
hmyzí hotel, broukoviště, nové stromy starých odrůd a vyvýšené
záhonky, vodní prvek se soustavou korýtek a ruční pumpou, zvukové herní prvky. Děti mají možnost vypěstovat si zeleninu a květiny
i v rámci svých možností pečovat o zahradu.
MŠ Holečkova, Mgr. Jana Kovandová, Holečkova 413,
386 01 Strakonice; tel.: 724 024 397;
e-mail: jana.kovandova@ms-holeckova.strakonice.eu

20. Ukázková přírodní zahrada Šelmberk

Táborsko

bylinná zahrada v Historicko-řemeslně vzdělávacím centru
Bylinná zahrada koncipovaná po vzoru středověkých klášterních zahrad. Zahrada je součástí areálu Historicko-řemeslně vzdělávacího
centra Šelmberk. Návštěvník zde nalezne 58 záhonů s 50 druhy bylin. Jedná se zejména o byliny s léčivými účinky, zároveň využitelné
v kuchyni, ale také o rostliny pro řemeslné využití (barvířství, textilní
výroba). Druhy pěstovaných bylin jsou vybírány také v souladu s dochovanými záznamy o pěstování rostlin na našem území ve středověku tak, aby zahrada věrně dotvářela celkový charakter centra.
Hrad Šelmberk, Mgr. Eva Nová, Běleč 3, 391 43 Mladá Vožice;
Tel.: 605 453 045, 605 870 323; e-mail: danar@seznam.cz,
petra.ceson@seznam.cz; web: www.centrumselmberk.cz

21. Selská zahrada Lesánek
Zahrada je součástí malé ekofarmy v krásném přírodním území Jistebnické Vrchoviny, ležící v okrese Tábor. Na zahradě pěstují majitelé
zeleninu, ovoce, bylinky, okrasné i jedlé květiny. Součástí zahrady
je skleník, nádrže pro záchyt dešťové vody a koutek pro hezké posezení s bylinkovou skalkou. Na zahradu navazuje ovocný sad. Sídlí
zde ekocentrum Lesánek, z.ú., které pořádá např. výukové programy
a realizuje projekty pod motem: „planeta Země je naše matka a my
jsme její děti“.
Alena Švecová, Borotín 2, 391 35 Borotín u Tábora;
tel.: 739 666 088; e-mail: lesanek2011@email.cz;
web: www.lesanek2011.cz

Táborsko

selská zahrada u ekofarmy, Borotín

22. Lom “Svatá Anna”

soukromý přírodní park, Tábor — Měšice

Táborsko

Lom leží na okraji nové zástavby v Táboře — Měšicích. Od ukončení
těžby (po 2. sv. v.) se zde příroda rozvíjela samostatně a částečně
byla také ovlivňována lidskou činností. Jedná se o cenné místo s charakterem biocentra. Vznikla zde 3 velice cenná stanoviště – biotopy
(mokřadní, skalní a stepní). V lomu se totiž nacházejí 3 jezírka a mokřady, stanoviště typu skalních stěn i teplomilné trávníky na písčitě
rozpadlých rulách. Prostor doplňují křoviny i náletové porosty včetně dubů, akátů, bříz, jeřábů, lísky, třešní, jabloní i starých vrb.
Ing. Viktor Mačura, MBA, Záluží 70, 390 02 Tábor;
tel.: 724 338 009; e-mail: info@lomsvataanna.cz;
web: www.lomsvataanna.cz

23. ÚDOLÍ MLÝNCE

Táborsko

ukázková zahrada produkčního zahradnictví, Smrkov
Zachovalá přírodní lokalita s chráněnými rostlinami (např. prstnatec májový) a živočichy. Údolí obhospodařuje ekofarma, která rovněž provozuje biozahradnictví, kde pěstuje zeleninu, byliny, květiny
a bobuloviny. Součástí zahradnictví je také bylinná zahrada a trvalkové výsadby. V okolí domu je možno si prohlédnout selské zahrádky
osázené tradičním způsobem bylinami, květinami, zeleninou i ovocnými dřevinami. Cílem aktivit v údolí je obnova a údržba údolí jako
jednolitého celku, kde selská rodina nachází obživu a maximální potravinovou soběstačnost.
Jaroslava Marková, Smrkov 10, 391 33 Jistebnice;
tel.: 731 006 154; e-mail: mlynec@volny.cz;
web: www.mlynec.blog.cz

24. Zahrada chutí a vůní

V zahradě se majitelé snaží kombinovat vše tak, aby se rostlinám
spolu dobře dařilo, ale aby také dobře vypadaly. Proto zde nenajdete oddělenou okrasnou a užitkovou zahradu, ale vše se prolíná
a vzájemně doplňuje. Pěstují se tradiční i méně známé druhy a odrůdy. K vidění jsou staré krajové odrůdy zeleniny i ovoce, ale také
nové a netradiční jedlé druhy, bylinky a kořeninové rostliny a také
mnoho medonosných rostlin. V zahradě jsou zakomponované také
herní prvky pro děti (vrbová spirála, pískoviště na kopci...).
Jitka a Petr Machovi, Spáleniště 196, 378 07 Rapšach;
tel.: 725 240 035; e-mail: jita.svet@email.cz;
web: www.nasezahradka.webnode.cz

Třeboňsko

soukromá venkovská zahrada, Spáleniště

25. Přírodní zahrada Radonice

soukromá zahrada v anglickém stylu, Radonice

Vltavotýnsko

Soukromá zahrada u venkovské zemědělské usedlosti s prvky anglické zahrady. Staré ovocné stromy jsou kostrou zahrady, doplněné
smíšenými a trvalkovými záhony, mnoho druhů záhonových, keřových a pnoucích růží, vodní plochy – koupací jezírko a rybníček
s rybami, zeleninová zahrádka tvořená zvýšenými záhony, oranžérie
s citrusy a fíkovníky, ovocný sad s drůbeží.
Jan Nussbauer, Radonice 31, Dolní Bukovsko, 373 41 Radonice;
tel.: 602 428 151; e-mail: jan.nussbauer@seznam.cz;
web: www.zahradaradonice.cz

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 našich dolnorakouských kolegů.
Brožura má jednoduchou formu a přehlednou strukturu. Je vhodná hlavně pro úplné začátečníky v přírodním
zahradničení, ale jsou zde i zajímavé zkušenosti z dolnorakouských přírodních zahrad, např. i z výstavní plochy
přírodních zahrad v Tullnu, které jsou zajímavé určitě i pro již zběhlé přírodní zahradníky.
Obsahuje tipy pro pěstování ovoce a zeleniny, tipy pro prvky v přírodní zahradě (např. pro živý plot z planých
keřů) i pro péči o přírodní zahradu (např. správná zálivka a řez keřů) včetně podpory zvířecích pomocníků
v zahradě. Dozvíte se zde také, jak si poradit se škůdci a chorobami na přírodní zahradě (např. pokud vás trápí
mšice, hryzci, padlí, plísně, plži/slimáci, obaleč jablečný, spála růžovitých, lalokonosec a vrtule třešňová). Publikace byla přeložena z rakouského originálu, vydaného v rámci projektu Natur im Garten pod názvem „Die
100 besten Gartentipps“.
Publikaci je možno zakoupit u Občanského sdružení Přírodní zahrada
či u jeho partnerů v jiných regionech - viz kontakty na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Moje přírodní zahrada
Publikace, která má ve svém rozšířeném 2. vydání 232 celobarevných 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
zahrady 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.
Publikaci je možno zakoupit u Občanského sdružení Přírodní zahrada
či u jeho partnerů v jiných regionech - viz kontakty na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Knižní tip

Knižní tip

100 nejlepších tipů pro zahradu

