„PRÍRODNÁ ZÁHRADA“ JE...
...viac ako len miesto medzi domom a ulicou či pozemkom susedov,
znamená viac ako len záhrada úžitková alebo okrasná.
... miestom odpočinku, priestorom na detské hry a zároveň môže
byť aj ďalšou obývačkou. Môžeme v nej prírodu vnímať všetkými
zmyslami súčasne.

Prírodné záhrady pre Biele Karpaty

... vyjadrením našich názorov, životných postojov, potrieb a prianí.
S túžbou po pobyte v prírode rastie aj poznanie, ako nevyhnutne
potrebujeme prírodu pre svoje telesné i duševné zdravie.

Prírodné záhrady pre Biele Karpaty sú spoločným projektom
českých a slovenských organizácií. Projekt je realizovaný
v rámci programu Európskej cezhraničnej spolupráce.

AKO MÁ VYZERAŤ PRÍRODNÁ ZÁHRADA?

Prírodné záhrady sú oázami pre ľudí, zvieratá aj rastliny.
Cieľom projektu je podporiť trvalo udržateľnú starostlivosť
o záhrady, ktorá rešpektuje prírodné procesy a podporuje biodiverzitu, a tiež navrátiť do krajiny tradičné spôsoby hospodárenia. Príkladmi dobrej praxe chceme v regióne Bielych Karpát
šíriť myšlienku záhradníčenia bez umelých hnojív, pesticídov
a rašeliny, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.

V čom spočíva rozdiel v porovnaní s „obyčajnou“ záhradou? Koľko
hnojiva skutočne potrebuje zelenina, trávnik alebo kvety? Ide to
aj bez chémie? Ako vypestujem zdravé ovocie a zeleninu? Prečo
potrebujem pestrosť druhov rastlín a živočíchov?

Na všetky tieto otázky vám odpovie česko-slovenský projekt
„Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty“.
Konkrétne naši poradcovia na poradenských miestach jednotlivých
krajov zapojených do projektu.
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Ponúkame Vám radu aj praktickú pomoc telefonickým a e-mailovým
poradenstvom. Osobným poradenstvom priamo vo Vašej záhrade
Vám pomôžeme získať ocenenie „Prírodná záhrada“ a zapojíme vás
do siete prírodných záhrad.

PRÍRODNÉ ZÁHRADY
PRE BIELE KARPATY

V regiónoch, ktoré sú do projektu zapojené, sa budú konať semináre o prírodnom hospodárení (v Zlíne, Trenčíne a Hostětíne)
a exkurzie do prírodných záhrad v Juhomoravskom kraji.
Plánujeme vyškoliť nových „certifikátorov“, ktorí budú
poskytovať poradenstvo o prírodných záhradách, terénne poradenstvo pre záujemcov o certifikáciu a tiež certifikovať záhrady, ktoré spĺňajú stanovené kritériá. Doplní sa sieť ukážkových
prírodných záhrad vyznačená na www.ekomapa.sk a www.
biospotrebitel.sk a podporí sa regionálny a trvalo udržateľný
„záhradný“ turizmus.
Know - how úspešnej dolnorakúskej akcie „Príroda v záhrade“
o záhradníčení prírode blízkym spôsobom bolo do Českej republiky prenesené vďaka projektu „Prírodné záhrady bez hraníc“,
a tak sa ďalej šíri aj do Zlínskeho kraja a na Slovensko.
Aktuálne informácie nájdete na:

Fond mikroprojektů

www.cea.sk
www.biospotrebitel.sk
www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz

Poradenské miesta (PM) projektu

Chcete mať prírodnú záhradu?
Stačí tak málo...

Zlínsky kraj
PM Hostětín
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
687 71 Bojkovice
Tel. +420 572 630 670, 724 132 772
hostetin@veronica.cz

Splniť všetky základné kritériá:

Juhomoravský kraj
PM Brno 1
ZO ČSOP VERONICA, Dům ochránců přírody
Panská 9, 602 00 Brno
Cyklus prednášok Přírodní zahrady
Každý utorok v mesiaci od 17.00
Tel. +420 542 422 750
veronica@veronica.cz
Trenčiansky kraj
PM Trenčín
CEA, Mierové námestie 29, Trenčín
tel. +421 326 400 400
e-mail: cea@changenet.sk
www.biospotrebitel.sk

☻ Nepoužívať pesticídy
☻ Nepoužívať ľahko rozpustné minerálne hnojivá
☻ Nepoužívať rašelinu na úpravu a obohatenie pôdy

Vytvoriť prvky prírodnej záhrady
(minimálne 5):
☻☻ Živý plot z planých kríkov
☻☻ Prirodzená lúka alebo prvky lúky
☻☻ Ponechanie divokých porastov
☻☻ Divoký kútik
☻☻ Mimoriadne stanoviská (vlhké alebo suché)
☻☻ Listnaté stromy
☻☻ Kvety a kvitnúce trvalky

Používať pri obhospodarovaní záhrady a v úžitkovej
záhrade (minimálne 5):
☻☻ Kompost
☻☻ „Domčeky“ pre zvieracích pomocníkov
☻☻ Využitie dažďovej vody
☻☻ Používanie materiálov a postupov šetrných k prírode
☻☻ Mulčovanie
☻☻ Zeleninové záhony a bylinky
☻☻ Ovocná záhrada a bobuľové kríky
☻☻ Zmiešaná kultúra/striedanie plodín/zelené hnojenie
☻kritérium čiastočne splnené
☻☻kritérium celkom splnené

Južná Morava: Bylinková záhrada vo Valticiach

Južné Čechy: záhrada - Galéria Ekodomu „SLUNEČNICE“ v Rudolfove

Podrobnosti o jednotlivých kritériách prírodnej záhrady,
o získaní ocenenia, (respektíve kovovej plakety „Prírodná
záhrada“) a o celom projekte nájdete na webových stránkach
organizácií zapojených do projektu:

www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
www.cea.sk
Majiteľ záhrady ocenenej ako „Prírodná záhrada“ sa zaväzuje
poskytovať informácie a šíriť osvetu o prírodných záhradách.
Majiteľ tzv. „ukážkovej prírodnej záhrady pre verejnosť“ sa
navyše zaväzuje k sprístupneniu svojej záhrady verejnosti
(vo vopred avízovanom čase alebo po dohode). Vytvorená
sieť ukážkových prírodných záhrad bude propagovaná ako
produkt cestovného ruchu.

Ukážková prírodná záhrada Centra Veronica Hostětín

Projekt Prírodné záhrady pre Bílé/Biele Karpaty je realizovaný
nasledujúcimi organizáciami:
ZO ČSOP Veronica – Centrum Veronica Hostětín
www.veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
www.cea.sk
www.biospotrebitel.sk

Záhradná plaketa: ukážková prírodná záhrada

Vysočina: areál parku a záhrady u „Domova na zámku“ v Myslibořiciach

