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řírodní zahrady jsou zvláště hodnotným 
životním prostorem: jsou pestré 
a rozmanité a zároveň skýtají 

odpočinek, zdravou úrodu a spoustu zážitků 
hned za domovními dveřmi. 
Jsou to oázy pro rostliny, živočichy i člověka. 
Tady se všichni cítí dobře, protože se tu 
pracuje v souladu s přírodou: ježek i vážka, 
vzácné rostliny i nádherně barevné trvalky. 
O to také usiluje akce „Přírodní zahrada – 
spolupracujme s přírodou, ona bude 
spolupracovat s námi“.  
Bez rašeliny, bez lehce rozpustných 
minerálních hnojiv a bez pesticidů: Tato tři 
hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní 
zahrada. Z 30 dalších kritérií, vztahujících se 

na založení zahrady a péči o ni, musí být 
10 rovněž splněno (např. druhová rozmanitost 
v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití 
dešťové vody, živý plot z planých druhů keřů 
atd.).  
Zatímco někteří lidé si stále ještě myslí, že 
přírodní zahrady jsou džungle kopřiv 
a bodláků, přešlo přece jen velmi mnoho 
zahrádkářů k přírodnímu způsobu obdělávání 
zahrady; oni už dávno vědí, že „džungle“ 
a „moře plevele“ nejsou nic jiného než otřelé 
předsudky. Přírodní zahrada může mít tisíc 
podob. Jasné architektonické linie, romanticky 
až divoce bující záhony, anebo i klasické 
užitkové zahrady – to vše může být příroda 
v zahradě.

 

Vyznamenání pro přírodní zahrady 
Smaltová plaketa „Přírodní zahrada“ není jen 

ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním 
majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou, a také 
vyznamenáním. Propůjčena je jen tehdy, jsou-li splněna 
níže zmíněná kritéria akce „Přírodní zahrada“. 

 

Kritéria přírodní zahrady  
 nepoužívat pesticidy 
 nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva 
 nepoužívat rašelinu k obohacování půdy 
 živý plot z planých keřů 
 přirozená louka, prvky louky 
 listnaté stromy 
 květiny a kvetoucí trvalky 

 

Přírodní zahrady ve Zlínském kraji 
Slunečnice Tř. Tomáše Bati 1276 Zlín 

Přírodní zahrada ZŠ Bratrství Pod Zábřehem 1100 Bystřice pod Hostýnem 

Přírodní zahrada Rebrová Slunečná 14 19 Uherské Hradiště 

Přírodní zahrada Pospěchovi Na Láně 1989 Uherský Brod 

Přírodní zahrada – ZŠ Luhačovice Školní 666 Luhačovice 
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Přírodní zahrady 

Podrobné informace najdete: 

 www.prirodnizahrada.eu 

 
 

Certifikace zahrad ve 

Zlínském kraji 

Centrum Veronica 

Hostětín 86, 687 71 

Bojkovice 

572630670 

http://www.prirodnizahrada.eu/

