
















Přírodní zahrady

Snad každý, kdo se poprvé setká s tímto pojmem, se zeptá: „Cože, a ona 
je nějaká nepřírodní zahrada?“ Také jsem z toho pojmu byla zmatená a 
musela jsem si ho nechat vysvětlit. A jaké bylo mé překvapení, když jsem 
zjistila, že to je vlastně zahrada, jakou jsem si vždy přála!

Bývá často tak trochu divoká, plná jedlých rostlin a překypující životem. 
Umělé zahrady plné chemikálií mě skličovaly a nudily, takže jsem snila o 
něčem méně učesaném ale hlavně přátelštějším k přírodě. Zkrátka, aby se 
blížila pocitu, který mám ve volné přírodě. No a vidíte! Název tedy dává 
smysl. Přírodní zahrada, kde člověk spolupracuje s přírodou!

Záhy jsem od svého poučenějšího přítele zjistila, že tuto filozofii 
propaguje vícero organizací, a že propojují překvapivě velké množství 
lidí, které spojuje zájem o trvalou udržitelnost, částečnou i úplnou 
soběstačnost a lásku k přírodě.

Když jsem zjistila, že přírodní zahrady mají i své logo na kterém figuruje 
ježek, o hlavním hrdinovi komiksu nebylo potřeba dlouho dumat. A 
proč zrovna ježek? Maskotem se stal především proto, že v zahradě plné 
pesticidů a bez hmyzu ho to zkrátka nebaví. Naopak se rád zabydluje v 
přírodních zahradách, kde nalezne dostatek potravy a úkryt.

Pokud je pro vás toto téma nové a chcete se dozvědět víc, doporučuji 
následující stránky:

•	 www.permakulturacs.cz (celkově o soběstačnosti)

•	 www.ekozahrady.cz (stránky Jaroslava Svobody)

•	 www.prirodnizahrada.eu (udělují certifikace – plakety s ježkem)

S přítelem jednu takovou zahradu zakládáme v podhůří Orlických hor 
( jaro 2017). Těšíme se, že budeme moci pečovat o kousek země v souladu 
s přírodními principy, které překvapivě nejsou zas tak náročné, jak by 
se mohlo zdát. Až na prvotní zúrodnění půdy (my zvolili dost náročnou 
metodu, která by se ale měla vyplatit – uvidíme) je to spíše naopak. Zdá 
se totiž, že lidé v rámci pokroku vymysleli zejména to, jak si zadělat na 
problémy a nutnost dřít se na zahradě do úmoru. Jsem moc ráda, že se 
tolik lidí zase obrací k přírodě jako nejlepší učitelce a parťačce.

Mám radost, že svým komiksem mohu přispět k většímu rozšíření 
myšlenek okolo přírodních zahrad. Jsou to podle mě geniální principy, 
s kterými si člověk může hrát nejen na hektarovém statku, ale klidně na 
městském balkonu.








