
1. ATELIÉR Z&J GEBR
Rozsahem malá ale členitá zahrada s možností  
ubytování se vyznačuje vysokou biodiverzitou, 
vyrovnaným ekosystémem a výskytem chráně-
ných živočišných a rostlinných druhů. Atmosfé-
ru zahrady dotvářejí netradiční dekorace z pří-
rodních materiálů a staré užitkové předměty.

3. Bylinková obec Muti šov
Veřejné prostranství s bylinkovými záhony do 
jehož úpravy se zapojili obyvatelé obce. Upra-
vené plochy mají edukati vní význam, jednotlivé 
celky jsou temati cky koncipovány, vše propo-
juje zajímavě řešený informační systém. Část 
obecních prostor je vyhrazena pro malé děti .

5. Centrum Veronica Hostětí n
Naučná stezka seznámí s principy přírodních za-
hrad a ukáže řadu prvků pro podporu biodiver-
zity (škvoří domečky, hadník, ježkovník, ptačí 
a netopýří budky, čmelákovník). Naleznete zde 
i vyvýšené záhony, sluneční past, přírodní inter-
akti vní zážitkové prvky, sad a sušírnu ovoce.

4. Bylinková zahrada Valti ce
Je první veřejnou Ukázkovou přírodní zahradou. 
Samostatný areál o rozloze cca 3000 m² se na-
chází v bezprostřední blízkosti  Národní kulturní 
památky Zámek Valti ce, na ploše bývalého zá-
meckého zahradnictví. Areál vznikal během let 
2004-2010.

6. Duhová zahrada
Školní zahrada při MŠ Holečkova ve které najde-
te smyslový chodníček, vodní tůňky, bylinkovou 
spirálu, kamennou zídku s trvalkami, vyvýšené 
záhony, jahodové terasy, bobuloviny, hmyzí ho-
tel, broukoviště, staré odrůdy stromů i vodní pr-
vek se soustavou korýtek a ruční pumpou.

7. Farská zahrada Nadějkov
Farská zahrada je veřejná otevřená zahrada le-
žící v centru obce Nadějkov. Zahrada kvete od 
brzkého jara do pozdního podzimu. V zimě ji 
zdobí uschlé trvalky i keře. Zachovány byly pů-
vodní slivoně a dosazeny staré odrůdy vysokok-
menných jabloní. Altán má zelenou střechu.

9. Chaloupecká zahrada
Zahrada střediska ekologické výchovy Chaloup-
ky obklopuje bývalou hájenku, ve které ekocen-
trum sídlí. Zahrada zahrnuje květi nové záhony, 
prostory pro pěstování zeleniny, květnatou lou-
ku, starý třešňový a švestkový sad s proskleným 
demonstračním včelím úlem a také farmu.

10. Na dobrém konci
Zahrada s permakulturním přístupem, která je 
domovem pro mnoho rostlinných i živočišných 
druhů žijících ve vzájemném souznění. Zahra-
da sousedí s polem, loukou a lesem. Majitelé 
zahrady v souladu s vlastní vnímavostí  pěstují 
podle měsíčního cyklu, částečně biodynamicky. 

12. Kolkovi
Soukromá zahrada složená z předzahrádky (tr-
valky, byliny a ovocný strom), dvora (travnatá 
plocha, malý ovocný sad a trvalky) a záhumenní 
zahrady (živý nestříhaný plot ze směsi keřů, list-
naté okrasné a ovocné stromy, zeleninové záho-
ny, sad vysokokmenných jabloní starých odrůd).

13. Kopřiva & Kopřiva
Permakulturně řešená zahrada u městského ro-
dinného domu, zajímavá rekonstrukce stavby s 
pomocí slámy a hliněných omítek. Inspirace pro 
městské zahrádky, kde je třeba zachovat určitou 
úhlednost pozemku, a přitom aplikovat prakti c-
ky všechny obvyklé permakulturní postupy. 

14. Kouzelná zahrada Plavsko
Veřejná a školní zahrada zahrnuje jezírko 
s brouzdalištěm, kopce s tunely, kmen stromu 
k prolézání, pumpu s vodní dráhou a výpustí  do 
pískoviště, ovocné i divoké stromy, jedlé keře 
a byliny, ohniště, hmyzí hotel, ptačí budky a su-
chý kopeček s rostlinami pro motýly.

18. Zahrada Florianus
Terasovitá ukázková zahrada produkčního za-
hradnictví v areálu původní farské zahrady. 
V zahradě najdete staré osvědčené druhy trva-
lek, rostliny atrakti vní pro včely a motýly, nové 
odrůdy trvalek, ale i domácí botanické a nově 
introdukované druhy vytrvalých květi n. 

19. KY.BY
Obecní produkční zahrada Chlumany nabízí čer-
stvé bylinky, květi ny, sezónní plody ale i prostor 
pro odpočinek a vzdělávání. Naleznete zde kvě-
ti nové pole plné typických venkovských květi n 
a bylinkové záhony, ze kterých Vám zahradnice 
rádi nastříhají čerstvé bylinky dle Vašeho přání.

32. MŠ Pastelky
Vnitrobloková zahrada jíž dominují dvě lípy.
Zahradu tvoří skalka, živý plot, pnoucí rostli-
ny, keře, jezírko, pískoviště, hrací prvky, kopec, 
ovocné stromy, ohniště, kompost, indiánský 
stan, valouny, louka, bobulové keře, jehličnaté 
stromy, bylinkový, zeleninový a květi nový záhon.

37. Pazderkovi
Rozloha zahrady je 3500 m². Pestré zastoupení 
okrasných, užitkových a divokých rostlin (byliny, 
stromy, keře); rybník s kapry a karasy, chov sle-
pic, různé biotopy (sad, louka, trvalkové a zele-
ninové záhony, zákoutí  s minimálními zásahy a 
další.

39. Příbrazská zahrada
Zahrada a hřiště u penzionu. Milovníci zahrad 
si mohou prohlédnout více než 2.700 rostlin – 
trvalek, bylin, stí nomilných rostlin, ovocných 
keřů, kvetoucích keřů. Děti  si mohou hrát na 
hřišti  a v přírodních herních prvcích, které jsou 
nenásilnou formou do zahrady zabudovány.

43. Zahrada Bochníčkovi
Selská zahrada o rozloze téměř 0,5  ha. Majite-
lé pěstují velké množství ovoce, zeleniny a vel-
kou pozornost věnují také bylinkám a trvalkám. 
V sezoně je možné zakoupit přebytky ze zahra-
dy a bylinky. Majitelé poskytují rovněž ubytová-
ní v apartmánu.

46. Salaš Travičná
Turisti cký výletní areál v duchu přírodních za-
hrad, který se nachází pod rozhlednou Travičná 
v malebném regionu Bílých Karpat. V areálu je 
malé muzeum kopaničářských roubených sta-
veb, ekologická naučná stezka se 7 zastaveními 
i arboretum 23 původních dřevin Bílých Karpat. 

48. Smolotelský dvůr
Permakulturní zahrada a sad, pastviny a část 
lesa. Jedna budova bývalého statku slouží k byd-
lení a ve druhé vzniká ekologické vzdělávací stře-
disko. Zahrada je koncipována jako tzv. „jedlá“, 
aby poskytovala hojnost té nejlepší potravy. 
Majitelé mají vlastní kořenovou čisti čku.

49. Stanice Pavlov
Přírodní zahrada ve Stanici Pavlov je zaměře-
na především na přírodní oblast, která souvisí 
s činností  záchranné stanice. Největším a nejví-
ce ceněným celkem, který je možné v zahradě 
shlédnout je mokřadní část se soustavou vět-
ších a menších tůní.

51. Šelmberk
Bylinná zahrada koncipovaná po vzoru středo-
věkých klášterních zahrad. Zahrada je součástí  
areálu Historicko-řemeslně vzdělávacího centra 
Šelmberk. Návštěvník zde nalezne 58 záhonů 
s 50 druhy bylin (byliny s léčivými účinky, vyu-
žitelné v kuchyni, rostliny pro řemeslné využití ).

53. TyMyJáNová zahrada
Při přeměně zahrady ZŠ v Rousínově na přírodní 
učebnu vznikly smíšené záhony ve tvaru motý-
la, suchá zídka, pestrobarevná květnatá louka, 
voňavý pahorek s bylinkami a dvě jezírka. Byly 
vysazeny netradiční ovocné dřeviny jako moru-
šovník, oskeruše, mišpule, muchovník.

57. Zahrada Peterkovi
V zahradě s prastarými kořeny najdete původní 
sad s jabloněmi a švestkami, jezírko, travnatý 
dvůr s trvalkovým záhonem, ostrůvky s rybí-
zy, angrešty, kamčatskými zimolezy, malinami 
a aroniemi. Pro permakulturní společenství ze-
leniny a květi n je určen vysoký záhon. 

58. Včelařské arboretum
Včelařské arboretum vzniklo z iniciati vy hodo-
nínské včelařské organizace a do jeho budování 
se zapojili především místní včelaři, dobrovolní-
ci z řad lužických občanů a děti  ze včelařských 
kroužků. V současnosti  najdeme na ploše 
1700 m2 významné včelařské dřeviny.

62. Zahrada v Myslibořicích
Přírodní zahrada je součástí  barokního zámku 
v Myslibořicích v němž v současné době provo-
zuje své sociální služby Diakonie ČCE. Zámecký 
areál je jednou z nejkrásnějších barokních za-
hrad na Vysočině s přirozenou anglickou za-
hradní architekturou.

64. Zahrada Inspirace
Majitelé na terasovité zahradě pěstují na vyvý-
šených záhonech bylinky, zeleninu, luštěniny, 
brambory, starou odrůdu žita a jedlé květi ny. 
Také řadu ovocných stromů a velké množství 
keřů. Je zde jedno větší a jedno menší přírodní 
jezírko a povrchové studny.

66. Zahrada Stará Říše
Romanti cká přírodní zahrada se rozprostí rá 
v okolí rodinného domu ve Staré Říši na Vyso-
čině. Její kostru tvoří vzrostlé stromy jako lípa, 
ořešák, stará třešeň, modříny, borovice nebo 
červený jeřáb; mezi něž jsou zakomponovány 
trvalky převážně do stí nu a polostí nu.

67. Zahrada u Dobro-mysli
Malebná oáza uprostřed sídliště. Jezírko, suché 
zídky, bylinková spirála, miniterásky, sluneční 
pasti . V zahradě se pěstuje zelenina ve smíše-
ných záhonech s bylinkami a jednoletkami. Děti  
mají k dispozici duté kmeny k prolézání, vrbové 
týpí, smyslový chodníček, zvonkohru i pískoviště.

68. Zahrada u domu
Soukromá zahrada o velikosti  cca 800m². V za-
hradě je suché i mokré stanoviště - jezírko s fi l-
trací a jedno menší bez fi ltrace. Kromě trávníku 
je na ploše část založené louky, kompost, ka-
menné zídky, jedlé druhy stromů, keřů a rostlin 
v rovnováze s okrasnými druhy.

69. Zahrada v Chaloupkách
Soukromá zahrada v místě bývalé zemědělské 
usedlosti  a říčních lázní na břehu Labe. Zahrada 
otevřená do okolní krajiny s prostupnými hra-
nicemi, která využívá mnohé možnosti  zapojení 
do okolní volné přírody - lokální fl óru ve výsad-
bách či výhledy a průhledy. 

72. ZŠ a MŠ Boleradice
Školní zahrada přiléhá k budově základní a ma-
teřské školy. Je členěna na několik částí , podle 
jejich využití . K budovám přiléhají přírodní 
učebny. Přírodní učebna ZŠ na dolním dvoře je 
obklopena prostorem pro trvalky, keři a kouty 
pro divoce žijící živočichy.

74. ZŠ a MŠ Lovčice
Školní zahrada celoročně využívána  dětmi ze 
základní i mateřské školy. Děti  zde tráví čas 
o přestávkách i v rámci vyučování. Odpoledne 
je zde školní družina a zahradu také navštěvují 
rodiče s malými dětmi v rámci adaptačního re-
žimu. 

76. ZŠ Slovácká
Školní zahrada přebudovaná v Areál environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Kro-
mě ukázkových záhonů mají děti  k dispozici 
bylinkový záhon, jezírko s bahništěm, záhon 
s obilninami i místo pro pěstování jarní zeleniny.

77. ZŠ Tišnovská
Relaxační a odpočinkovou zónu tvoří přírodní 
učebna, hmatová stezka a chovatelský minikou-
tek. V pěsti telské zóně se nachází malý ovocný 
sad, zeleninové záhony a bylinková spirála. Dal-
ší zónou je prostor lesní miniškolky a několik již 
vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů. 

8. Zahrada Hikešovi
Zahrada malé rodové zemědělské usedlosti  ty-
pické pro kraj Vysočina. K vidění je trvalková 
předzahrádka, skalka ze syenitu s rozličnými 
netřesky a rozchodníky, uzavřený dvůr s kera-
mickou dílnou a zahrada na mírném jižním sva-
hu s ovocnými stromy a zeleninovými záhony.

ZAHRADNÍ TURISTIKA 2 v 1 
v České republice

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. 
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

44. Zahrada Radonice
Zahrada u venkovské usedlosti  s prvky anglic-
ké zahrady. Kostrou zahrady jsou staré ovocné 
stromy doplněné smíšenými a trvalkovými zá-
hony, mnoho druhů růží, koupací jezírko a ryb-
níček s rybami, zeleninová zahrádka se zvýšený-
mi záhony, oranžérie s citrusy a fí kovníky.

TURISTIKA A OCHRANA 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JEDNOM

V ČR je v roce 2017 již 78 ukázkových přírodních zahrad a každoročně se připojuje 
5-10 dalších. Zahrady jsou součástí nabídky zahradní turistiky a stávají se tak nejen 
cílem výletů, ale zároveň místem environmentálního vzdělávání, tj. představují turis-
tiku a ochranu životního prostředí zároveň – jednoduše je to 2 v 1.

Projekt Zahradní turistika 2 v 1 realizuje spolek Přírodní zahrada s podporou Mi-
nisterstva životního prostředí. Cílem spolku je vytvářet síť Ukázkových přírodních 
zahrad; iniciovat a podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání pří-
rodních zahrad; aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a en-
vironmentální výchovy, přírodního zahradničení a aktivitách, které vedou k vědomí 
odpovědnosti za udržení kvality prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Ukázkové přírodní zahrady jsou propagovány na webových stránkách 
www.zahradnituristika.cz a www.prirodnizahrada.eu.

Fotografie na titulní straně © M. Schneider.
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 -

Pod platanem
Jiráskova 637
583 01 Chotěboř
 jirsova@gch.cz
 720 248 654
 ekoklubgch.blogspot.cz/p/
     prirodni-zahrada-gch.html

38

 -

Příbrazská přírodní zahrada
Příbraz 23
378 02 Příbraz
 pribrazskyplavacek@centrum.cz
 724 132 556
 www.zsplavsko.cz/plavacek

39

 -

Příměstská zahrada na Dobré Vodě
Požárníků 5
373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic
 antalova@sosvaz.cz
 724 964 980

40

 -

Přírodní učebna ZŠ Myslibořice
Myslibořice 170
675 60 Myslibořice
 reditel@zsmysliborice.cz
 731 507 690
 www.zsmysliborice.cz

41

 -

Přírodní zahrada Anastazie
Polní 629/9
373 31 Rudolfov
 pozemskenebe.alena@gmail.com
 731 508 814
 www.pozemskenebe.cz/rubrika/
     ukazkova-prirodni-zahrada

42

 -

Přírodní Zahrada Bochníčkovi
Muti šov 18
378 81 Slavonice
 info@bochnickovi.cz
 736 776 211
 www.bochnickovi.cz

43

 -

Přírodní zahrada Radonice
Radonice 31
Dolní Bukovsko
373 41 Hluboká nad Vltavou
 jan.nussbauer@seznam.cz
 602 428 151
 www.zahradaradonice.cz

44

 -

Relaxační zahrada Jezírko
Lipka Jezírko č.p. 97
644 00 Brno – Soběšice
 pavlina.zilkova@lipka.cz
 545 228 567
 www.lipka.cz

45

 -

Salaš Travičná
Tvarožná Lhota
RO Lučina - pod rozhlednou Travičná
696 62 Strážnice
 vit.hrdousek@seznam.cz
 724 162 265
 www.inexsda.cz/cs/o_nas

46

 -

Selská zahrada Lesánek
Borotí n 2
391 35 Borotí n u Tábora
 Lesanek2011@email.cz
 739 666 088
 www.lesanek2011.cz

47

 -

Smolotelský dvůr 
Smolotely 23
262 63 Kamýk nad Vltavou
 marketa@smolotelskydvur.cz
 603 529 547
 www.smolotelskydvur.cz

48

 -

Stanice Pavlov 
Pavlov 54
584 01 Ledeč nad Sázavou
 stanicepavlov@seznam.cz
 734 309 798
 www.stanicepavlov.eu

49

 -

Statek KLOUBEK
Chabičovice 2
382 32 Mirkovice
 eugeniekl@volny.cz
 602 349 500
 www.kloubek.com

50

 -

Šelmberk
Běleč 3
Hrad Šelmberk
391 43 Mladá Vožice
 danar@seznam.cz
 605 870 323
 www.centrumselmberk.cz

51

 -

Školní výuková naučná stezka
Rudolfovská 92
372 16 České Budějovice
 vavrovska@sosvaz.cz
 387 924 118
 www.soscb.cz

52

 -

TyMyJáNová zahrada ZŠ
Habrovanská 312/3
683 01 Rousínov
 piveckovah@seznam.cz
 755 699 692
 www.zsrousinov.cz/tymyjanova-zahrada

53

 -

U Vyšaty
Chlumany 58
384 22 Vlachovo Březí
 info@uvysaty.cz
 720 233 455
 www.uvysaty.cz

55

 -

Ukázková přírodní zahrada Jaroslavy
a Bohumila Fexových
Chrástov 1
393 01 Horní Cerekev
 jfexova@knih-pe.cz
 jarfex@centrum.cz
 720 233 455

56

 -

Zahrada Peterkovi
Libická Lhotka 13
583 01 Libice nad Doubravou
 astroiva@seznam.cz
 604 156 857
 www.prirodnizahrada.ic.cz

57

 -

Včelařské arboretum Krati ny
Lužice 100
696 18 Lužice u Hodonína
 istvanek@gmail.com
 724 070 711
 www.facebook.com/krati ny

58

 -

Vlašínovi
Drozdí 7
621 00 Brno – Ořešín
 mojmir.vlasin@veronica.cz
 602 404 285

59

 -

Vlčihorská zahrada
Vlčí Hora 147
407 46 Krásná Lípa
 irena.cihakova@nobilis.cz
 773 111 904
 os.nobilis.cz

60

 -

ZaHRAda “Pod stromy”
náměstí  Komenského 237
378 62 Kunžak
 zs-kunz@centrum.cz
 384 399 115
 www.zskunzak.cz

61

 -

Zahrada v Myslibořicích
Myslibořice 1
675 60 Myslibořice
 vzdelavani@domovmysliborice.cz
 568 834 931
 www.domovmysliborice.cz

62

 -

Zahrada chutí  a vůní
Spáleniště 196
378 07 Rapšach
 nasezahradka@email.cz
 725 240 035
 www.nasezahradka.webnode.cz

63

 -

Zahrada Inspirace
Bystřice – Ouběnice
257 71 Ouběnice
 mgallovic@seznam.cz
 604 293 493, 603 299 436
 www.inspirovanoprirodou.cz

64

 -

Zahrada Přírodovědné školky
Rybička PřF UK
Benátská 4
128 00 Praha 2
 petra.cerna@natur.cuni.cz
 734 179 878
 www.skolkarybicka.cz

65

 -

Zahrada Stará Říše
Stará Říše 33
588 67 Stará Říše
 julliana@centrum.cz
 777 007 473
 www.zahradastararise.cz

66

 -

Zahrada u Dobro-mysli
Jizerská 4
370 11 České Budějovice
 pychova@cegv-cassiopeia.cz
 777 840 736
 cegv-cassiopeia.cz

67

 -

ZAHRADA U DOMU
Horní 247/36
500 02 Hradec Králové
 leciva.ekozahrada@gmail.com
 775 310 629

68

 -

Zahrada v Chaloupkách
Tři Chaloupky 504
289 16 Přerov nad Labem
 dlaskoun@gmail.com
 723 029 012
 facebook.com/zahradavchaloupkach

69

 -

Zahrady Laurus
Hybrálec 166
586 01 Jihlava
 eva.hegerova@centrum.cz
 604 128 478
 www.zahradylaurus.cz

70

 -

Zelený ostrov
Bezdrevská 3
370 11 České Budějovice
 peskova@zsvltava.cz
 602 821 209
 www.zsvltava.cz

71

 -

ZŠ a MŠ Boleradice
Boleradice 57
691 12 Boleradice
 vavrikovamiroslava@seznam.cz
 722 199 668
 www.skolaboleradice.cz

72

 -

ZŠ a MŠ Domamil
Domamil 115
675 43 Domamil
 zsdomamil@seznam.cz
 564 034 711
 www.skoladomamil.cz

73

 -

ZŠ a MŠ Lovčice
Lovčice 119
696 39 Lovčice u Kyjova
 zs.lovcice@centrum.cz
 518 633 472
 zslovcice.eu/o-nas-2/zahrada

74

 -

ZŠ Slovácká
Slovácká 2853/40
690 02 Břeclav
 gabriela.subova@seznam.cz
 519 370 876
 www.slovacka.cz

76

 -

ZŠ Tišnovská
Tišnovská 116
595 01 Velká Bíteš
 info@specskolabites.cz
 566 789 552
 www.specskolabites.cz

77

 -

ZŠ Želiv
Želiv 220
394 44 Želiv
 jaromir.c@email.cz
 565 581 128
 www.zszeliv.cz

78

 -

ZŠ a MŠ Nové Veselí
Na Městečku 1
592 14 Nové Veselí
 eva.jahoda@seznam.cz
 774 521 034
 www.zsnoveveseli.cz

75

soukromá *

školní, výuková *

prodejna

místo přístupné veřejnosti (dle otevírací doby)

místo přístupné veřejnosti (přístupné bez omezení)

Komentované prohlídky všech zahrad po předchozí dohodě.

* Návštěvu soukromých a školních zahrad je možné domluvit na uvedených kontaktech.

1

2

 -

U Smrku
Ramešova 10
612 00 Brno
 smrk.o.s@seznam.cz
 549 244 745
 www.prirodnizahrada.wz.cz
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